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 ؛ ماحنارس# ... قشع كب ْماحن
 ۱۳ ۱ ۱ ر ةناقحس زا ,ش ۲ "فرح دوخ هطبار 1



 زا



 یاهزاست یهرود یهناتسآ رب

 یهدسعو و تسین ناهیوهایه ۰ مياهداتسبا
 . دیآیمن رب لاما هدهع زا مه نداد غورد

 : تسا را رقنیا زا بلسطم

 ميراذگيمورگ ار نامششوک یمامت
 یندناوخورتیدجیههجو رد . امنیس هراتس ات

 هک یئادیپان و ادیپآ تالکشم و سا هار

 وراوتسا .ميشوكتم.دهدپم _ناشنهرهچ رورمب

 .مرادربماگ راوبه انریسم نیرد شزرلیب
 ندیسر رطاخب و تسام رظندم « نتسناوت»

 رسیدم «یوضترم یلع» تیئنح « نآ
 ,هلجم ناگدنسیون .مياهتفرگ ماو ار الجم
 دنرتهب و هزان بلاطم كلراذت رد ابقویب
 قو یدنسپ ناسآ زا قیرط نبا ِ

 نیسیا.. مياهدماین بیرف دصق هب .

 ار ام و زا یاهشوگ دنا

 ! هن لذتبم امامپئاب یندناوخ : دهد یها
 ردهکنیا. نآ.ميهدهراشاار هنکت تب

 دنرادرت رب: یحطس هک یبلاطم :یهمه

 میها وخ امنیس نیا یاهمدآ زا یناهربخ 4
 بس « هلجم تاجفص لابق رد تخادرپ
 تسدنیاهب هخفص راهچ اب.« هب رثکادح نداد
 ناوتیم . تسبناجیب . اههبشاح و اهربخ
 : تفرگ هدبدا ار كدنا یهحفص دنچ پا

 هب یگتسب . دناوخ قاینشا اب ارنآ ناونب
 .دراد ناهناگدنناوخ فلتخم یاهرمف دنسپ

 دلجیور سکع رطاخب هک یاهدنناوخ داش
 ندناوخاب ءدرخیم ار هلجم یربخ تاحفص و

 یب رد و دیآ قاینشارسرب رگبد بلاطم
 نیارب سپ . دی رب رتهب یاههتشون ندناوخ |

 هتشاد رطاخب و . دیزیگن هنکن تاحنص

 شورف رسب هلجم یلام ناون هک دیشاب
 ۳ . تسا راوننا شاههراشکت

 نانیچ امنیس ییمی
 ْنائر وضح زا هک دن هلچ توکس رد
 . دیآیمن رب مه یاهمزمز هک , هن یئاوآ

 یدودح و دح نآ رد « بوخ ملیف اپآ

۰« 

 ...دار تك زاغ۲

 هسلجم كي رابتعا : رگید یهنکن
 زا شدلج يوو ریوصت هک. تسین نیا هب
 .دشاب لاثبابنمس كاکچیه و نیانشنزیآ
 كي زا یسکع و یاهمجرت بلاطم فرص ایآ
 یندناوخو ندوب بوخ صخاش « نادرگراک
 دلج یور دیراذگب ؟ تسا هلجم كي ندوب
 سانشرس مکتسد یاهمدآ هب نانچمهنامیاه
 هارزا ات دبای صاصتخا راید نیا یامنیس
 هراهش ره ییلاطم اب ميناوتب ۰ ذوفن نیا
 هنوگ رگد ار .نادنسپ ناسآ یهقنلس « رتهب

 .:میزاس

 یروضح <. ام روضح دیراذگب

 ی؛صرع رد یهدنزاس و لاعف و هدنز

 دح رد هک فرطیب یرظان هن . دشاب امنیس

 : رنسگهر نیرد . یا و سننيب ینتلوب
 زا . «دیشاب راکبلط ام زا ار ندوب یدج»

 ار نامیاهدوبمک و دینک داقتنا یگدنزاسرس

 ..دینامن درشوگ

  یانعم « لعع هک میتسين ,فرح_لها

 رگیدیاههرامش «سپ ...تسیفرح رهیابیز
 نخسو میهدیم رارق نامیاههتفگ دنس ار هلجم

 نیرد دوب رارق یتسار . مينکيم هاتوک ار
 هتشاد یناربا یزاسلیف اب یئوگتفگ هرامش

 «هنفه زاسلیف» نآونع اب یبلطم و میشاب

 . تسشاد صاصتخا قزول فزوج هب هک

 - نتساک دوجواب س بلاطم ینورفا لیلدب
 تب... و هیده و لاففذح و هیقب تاحفص زا

 هک « بشن روبقم بلطع ود نیا پاچ
 ء اسم تساوخ ..دعب یهنفهآ رد دنامب
 نا و .تسا .فلنخمیاهرشق دنسپ نیمات

 یناهاگآ یاهداقتنا اب رگم دوشیمن سیم

 نامبوخ ناگد نناوخ
 «فعنم روپهاش» بوخ راکمه و قیفر زا

 هنامیمص ار هلجم. « لاسود یطاک منک دای

 شرواپ قیفوت "تسه اجکر ه . داد راغتنا
 . ,دشاب

 منادیممزال « اجنیر

۲ 

 ... هتسخ نبدقتنم نیا

 ناشاهواس رد و دید ناوتب هک تسین

 تا

 یتقو هک دیئاب نادنچء« نانیا تّوکس

 دنچ زا و درب ملقب تسد ناتنایم زا یکی

 یمبرک دمحا 1

 نتشونب يگتفه یالجم كي رد شیپ یهتفه
 ودرک یناغارچ هلجم نآ ریبدرس « تخادرپ

 ینالف ... هلب: هک دروآ رد ادضب ار « كنز»

 میدوب روابا , دسیونیم هتفه نیزا و دمآ
 .. اهیگدزقوذ نیزا و میدروآ نیقب اما

 یس یثامز نیرد . دراد مه قح

 یعذم مه اه یلیخقافتا .زا هک یدقتنم

 . یمیدق كي روضح ب دنراد ندوب دقتنم
 مکتسد و دراد یئاه هتخومآ لاح رهب هک

 ناشزاک یهوحنب و دسانشیم ار نآزاسلیف
 هماتزورزا یکیرد « 4چ . تسیتبهوم تسانشآ

۰ 5 

 میدناوخ یدقتنم لوق زا رصع ژا ریترپ یاه
 نآ ۰ تسویگرزب زاسلیف «ناملک هنر» هک

 هاگچیه ناملک هکدنادیمامتح یمیدق دقننم

 رثا رف-قافرااب .س طسوتم_یزاسملیفدح زاا اپ
 ! تسا :هتشاذگن

 «ناملک هنر» امتح یمیدق دقتنم نياو
 یمن هابتشا ككرزب «رلک هنر» اب ار طسوتم

 یب؛ شروضح هک دینک لوبق سپ . دریگ
 . | یاهناوجزا یضبیتقو . تسین یمارگ لیلد
 .. دننکیم رداص یتاههبرظن نینچ دقتنم

۰۳ 

 رگ دن ز ناسنا
 ریپ : دمآیم نابایخ رانک زا 8

 یئاتسوزیئورورساب. دوب هتسکش و نازل و
 « باتفآ . تسد رد یگخیم یاهنادلگ و

 ...زوسناوختبا و هدنزوس دیباتیم میق

 ,هن . مرخبینادلگ هک ت ساوخدیسرهک مرانک

 یلوپ ۰۱ متشادن  یراد :نادلگ ۱: یهلصوح
 شا فک رب: فیخس یثواخس یهناش هب یدرخ

 : هک تفگ ی و

 بساک ۰ دنکیم راک . تین یلاذگ شدصق

 نوچ نارازه تنم و دشورفیم نادلگ . تسا

 هنوگچ ..عدمآ تفگش هب . دشک ی من مه ار نم

 ناوج .اپب ؟ متساوخیم ترلبنعم و زا دیابیم

 ردار ناشرورغ هک ماهیید (ر یدنمولت یاه

 منیمز شایثنم اقآ . دنزاذگیم یئادگو رگ

 یناموتهد , مداد یلوپ و منفرگ ینادلگ . د

 زاب . دوخیم ناموت ۷ هک تنگ . دوب

 "ار نانیثث رهش نابیرگ هک یلذتبم تواخس
 .دشاب شایقاب متفک . دشآ مغارسب دریگیم

 .تسینادگ هک ,تفگ . داد مانشد شهاگن زاب

 » . دزرآیمت ناموت۷ زا شیپ نادلگ و

 دنکیمن لوبق مه ار(!)  یئادها .ناءوت
 ار لوپ یقاب . دریذپیمن محرت نوچ
 . دانفا هار هنالس هنالساو داد سپ

 كلرزب توهبم . مدوب هدش توهبم
 نآهمه و هنادرم رورغ « سفن ترع « یشنم

 هتخاس یکدنز ناسنا وا زا هک یئاهنلصخ

 مادک : باتک مادک رد ار اهسرد نیا . .دوب

 یرنه یتشر مادک.و رثات مادک « ملیف
 5 ی

 ۱ تحوطآ مسجم نینچنیا ناوتیم رگید

: «۲ 

 ناشنمه هب هثیاا وبا هک

 یزد تقیقح هب « تشه یامنیس

 یششوک ۰ .تسا هتفای ینیتسار
 یاظفحمزد هک یراکفا یتوگ اب

 هطبا ر لاجم « امنیس یتسبلد یئاهناوج نهذ
 .دنناوآ رف هک "تطاخم اب هطبار ۰. دهاوخیم

 رب یتداهش تثه یراونشج زا لابقتسا -
 .هراونشج نآراکر دنا تسد- تسا هتفگ نیا

 رذاک

 یازب :ریذپلد

 رد هبش دودحم ینایب یهلیسو نیا

 یاج نیا و دننکیم یریگیپ هنابصعتم ار ۸
 . دراد یلاحشوخ

 .تسا تفد ومظن رس زا ناشزیچ همه

 داش نا ار هزاونشج نتلوب لثع رد

 یسلاخرس زا اهنتلوب رباس نوچمه هک درروآ
 ,یندناوخو تساوتحمرپ .تسین هضیرع ندوبن
 اهچب ورب یگتسبلد زا یاهنومن  دوخ نیا
 هبدآ زیرم تسد .. دننکیم هک تسیراک .هب

 رگیدودباچن ناشتشپ هک .دینا ... ناشتمه

 رگا هک . دنوشن كرزب و كچوک لئاسم
 نیمه « دشابآ راک رد امتیس یارب

 . دننآ یهدنزاس اهناوج

 یاهدنیآ



 دتسح رد هن اما « تسا هنامبمصشوبرادابن«یهطبار :شوگو گ

 .دونیم هنفگ هک یزیمآ قارغا

 شوبراد و شوگوگ هک میدینش 8
 نیا هک ناریا كيزوم روهشم یهرهچود
 رس رب ناشجاودزاو قشع یهعیاش اهزور
 شیپ هستفه ود بش هععج تداهنابز
 و یبوکیاپ رد تخس رگیدکی اب وق لتمرد
 عوضوم نیا و دناهدنارذگن دناوخو صقر
 نآ دسهاش زین یئاطع یتنج و یبا هک
 نماد تاعیاش هب رگیدراب كش یب ء دناهدوب

 نهاریپو دیفس راولش اب شوگ و گ . دنزیم
 بش هست ات( یدنه كيس هب), یراس
 دددیصقر ودره و دناوخ شویراد رانک رد
 وقلنم رد هک نارظان . دندناوخ زاوآ و
 یملقن یوار هک نانچنآ « دندوب دهاش
 تسا هدنامن یقاب ناشیارب يکش « دنک

 یاهناقشاق یتح و هنامبمص  طباور هک
 . تسا رارقرباهنآ نیب

 ددسص رد هک دش ثعاب یوار لقن

 شوگو گ اب سامت نض و ميلآر بوجتسج
 زا ار اهنآ طباور قیاقح « شویرادو

 شوسگو گ اریز میونشب ناشدوخ نابز
 :شایلبقیقشع یارجام نش یرپس زا سپ
 یم « شوبراد اب شاهزات لاجنج رطاخ هب
 یاهلاجنج یهرهچ كب ناونع هب ات دور
 تحت ار شایناوخ زاوآ یلئسم « یقشع
 یودرهاب ساعت هتبلا ودهد رارق عاعشلا
 . دشاب ارجام رگنشور تدناوتيم « اهنآ

 ره « از شوبراد و شوگ و گ نغلت هرامش
 هب قفوم تبقاع ات ميتفرگراب دنچ مادک

 رد ار سم ری نا

 وا رظن زاربا ران
 هب شوگ و گ یهرهچ شنکا

 ماگنه اما دوبن نکمم ینفلت ۳ ماگنه

 بم  هحفص ۲

 !دندیصقرو دندناوخ مه اب حبص ات لامش

۳ 

 شرظن ء یداع و هدرش یلیخ « تبحح

 : تفگ ار
 یارب دیابن : رفن ودیهطبار الوا »

 رد دح نياات هک دشاب مهم ردقنآ نارگید

 رد سکه هرخالاب . دنیآ رب یواکجنکد ص
 دراد ترشاعم یدارفا اب شاهرمزور یگدنز

 شویراداب ماهنامییص یاطبار رکنم مهنم و
 ۱ یزیمآ قارغا لکش هبء هطبار نیا اما متسین
 ۱ «.تسین دننکی م روصت یاهدع هک

 جاودزا یهعیاشسپمیسرپیم شوگ و گز ا ۱
 : دهدیم باوج ٩ درادن تحص امش

 یهقالع هک متسینآ نیا رکنم هک متفگ»
 یا ودراد دوجوشویرادو نم نیب یا هبناجود
 حاودزاهب هک تسینیدح نآ رد هقالع ننا
 « , دماجنایب

 یمار شوبراد غارس « شوگ و گ زا

 هتشاد هرابنیارد یپگ مهوآ اب ات میریگ
 یاهدننک عناق باوج ارهاظ شوگ و گ . میشاب

 : داد نامیارب

 مه وا اب رگا هک دیشاب_نشطب»
 اس نیبهک تنگ دهاوخ « دینک تبحص

 كنن و بیع « نياو دراد دوجو یاهقالع
 یهنامیمص یاطبار ایند یاجک رد . تسین

 یروهشمیاههدنناوخ هک نیا فرص هب رفنود
 «؟ دنک هولج لکش نیا هب دیاب دنته

 یالثسم نونکا ایوگ « لاحره هب
 شوبراد و شوگو گ نيب ام هناقشاع یهطبار
 نوریب ساسآ یب یاعیاش كي تلاح زا دراد

 دیاش . دوشیم كيدزن تقیقح هب و دیآیم
 مسگید یدنچ ات زین اهنآ جاودزا یهعیاش

 ریغ « نیا و دشابن هعیاش بیترت نیمه هب

 امنیس هراتسآ ت ۱۹۷ هرامش

 نیرخآ زا شپ یئایمیک دوعس ل#
 تسا. هدش ینادرگرس راچد« لزغ »شلّیف

 د ار شیمصت ره اریز
 زا سپ . تسا هتشاذگ
 ناسهز رد ناتسگنت عیاقو ساسارب یملیف

 دنچدخمالعا یتحهک دزاسب مود یناهج كنج

 لرد هلمج زاو یناهج روهشم یثیپرنه
 یربخءا درک دنهاوخ تکرش نآرددراکوب

 یوبراسیورربراک هب « یتدم زا سپ .
 هداوناخهب شمان هک تخادرپ «اهیمخ

 زایهرگ « مان رییغت نیا اما تفاسب 1

 حرسصط دح رد « زین نيا و دونگت ملیف
 نیرخآو . دنام یقاب هتفاین ماجنا میمصت و

 «ناروآ كنس» ملیف رسرب یئایمیک دیدرت
 شاسارب ار نآ تناوخیم یئایمیک هک تسا
 و كنس مان هب یناهآرف دازهب زا یاهتشون

 نارگیزاب یتح زونه وا امآ دزاب انرس
 ادتبا . تسا هدرکن باختنا مه ار شلیف
 ردنایبیرق زرمارف : متح روط هب دوب رارق
 هک میونشیم نونکا و دنک تکر ش ملیف نیا

 ننیچمه . تسا هدش یفتنع ملیفردوا تکررش
 نیدرف و دار دیعس « مارآ تکرش یاهیاش
 هب . دوش یم هدینش ناروآ كنس ردزین

 رسطاخ هب مه یتدم ء یئایمیک هک هوالع
 یرادربملیق راک شرظن دروم ویتاگن دوبمک
 دیدرت رد مه زونه و تخادنا قیوعت هب ار

 كي تیاورهب «یولوم» یگدنز
 یوسنارف زاسملیف

 نویزیولت و ملیفلت یهیامرس اب [7
 اتالوم یگدنز _ساسارب یعلیف « هسنارف

 رسعاش (یولوم), یخلب دمحم نیدلالالج
 هک لیف نیا .دوشیم هتخاس ناریا رادمان

 دهاوخ نآ نامز لوط تعاسود هب كيدزن
 هفیرط هب نویزبولت رد شیامن یارب « دوب
 . دوشیم هتخاس یگنر

 زاسلیفكی ار یولوم یگدنز ملیف
 لشیم » مسا هب یوسنارف ناشن و مانیبب

 نونکاتهن هک دنکی م ینادرگ راک «مودنار

 هک یاهقباس هن و مياهدید وا زا
 ور شیپ « دشابهتشاد وا رابتعا 3

 زاسلیفكي هنوگچ تسین مولعم لاحب .میراد
 هب_یولومزا یتخانش هچ ابو یوسنارف
 هدعآ رب وا یگدنز زا نتخاس ملیف تفارص
 ماگنهاب هک یناریا ناریگهدرخ رگا . تسا

 ! یفرواپ »۶

 , هک دندوب هتشون یاهلجم رد 8

 ۰۰: شرتخد و هتشهب و شردام و هتشهب

 اثاهلاخ و امش « ماهمع و هدنب [7]

 بیترت نیمهب و « ناشایجبآ و ناشیا

 1 لضف راهظا
 دیوگیم ینارواین : هک مدناوخ 8

 . دنادپ ار ,یقیسوم یابفلا دیاب هدنناوخ
 ًاالاح ات یک زا ! اباب هن 7

 جم یلک_#

 یلگ : مدناوخ ناتدوخ هلجمر د
  هرظنتم ریغ تیقفومتو هنکنز

 !تسا قشع وریلگ لامج 8

 هدمآ یاهلجم رد : دینادب مه امش لق

 ۱ شلایخ خیب و كلم هللادسا :

 مرف رد یروآ و ندنیوگیم نیا هب ل#
 !.. رتیت یوتحم و

 ... دوبمک ٍدع

 : دوبهدمآ ناتدوخ هلجم رد لق

 . دمآ رد ناگدنناوخ وزج مه «یلعریذ»

 رفنکب نیمه ام یاونیب یقیسوم 8
 تفاد مک ار

 ! لسع هام #۴

 زا سپ یتبنهم هک دیشاب هاگآ 8
 یهار ؛ دوخ هنایفحپم جاوذزا مسارم ماجنا

 . دش لسع هام

 هام . مک ضرع هچ هک لسع هام 8
 ۱! تسا رتهب ميئوگب «هریش هکر س»

 ! ماخ

 هک دوب

ِ 2 

 ؛ دش ماخرنایفا رطا هلیسوب :هدیاه :ق
 ! هراد ندروخ رتشیب شماخ دبال -

 دف یبدا روهثم راثآ ساسارب ملیف نتخاس

 دوسخ فرح رس رب مه زونه « دنتشا رفارب
 هک تسا شسرپ لباق زین درومنیا « دنشاب
 یولوم هب نتخادرپ یارای مودنارلشیم ایآ
 9 رادار



 تباده زا سپ شخبمرد ترموبک

۱ 

 قباسساکع« شخبمرد ثرمویک #8
 هاتوک ملیف یدنچ زاسپ « ینونک زاسلیف و
 ساسارب «روکفوب» شدنلب ملپف نیتخن اب
 تماهش « «تیادهقداص» فورعم یهتشون

 وخ زا ار یبدا كلرپزب رثا ككي هب ,نشخادرپ

 نتخاسلرادهود گی شسمرب داد رو
 اعین) :یرایدنفسا یلعیگدنز ساما ربیمایق
 ونرمش راذگناپنب (ییشوپ

 اهتدم زا ملیف نیا یارب هک شخبمرد
 یضکدنز یرررب لا لا

 زینار رعاش ناگتسب تقفاوم «تسا «امین»

 «شوی» هب هعجا رها ریش و تلا هدرک بلجب
 ار وآ یگدنز یمرابرد هعلاطم : امین هاگهاز

 : دهدیم همادا
 «امین» یگدنز ملیف ربد نشخبمرد

 یمدوس زین وا فورعم رش دنچ یاضف زا
 هسانمایف ندش هدامآ اب تسا رارق و درب

 رد ملیف نیا یرادربملیف ؛ لاک تامدقم و

 ءار ملیف نیا هبهت یهنیزه : دوش زاغآ شوب
 . دزادرپیم ناریا یلم نوبزیولت

 لایرسزا تمسقراهچ یرادربمایف
 | تسا هدنام یفاب«یغاب نیرخآ»

 |نیرخآ» لایرس یرادربملیفراک [2]
 رد« ینالسوتم دیحم ینادرگراک هب «یغاب

 ۱۷ لایرس نیازا" تمسق ۱۳ نونک ات .دراد

 ینالسوتمو تسا هدخ یرادردلیف , یسق
 ناتساد .تسا یدعب یوسف یعاسشالت

 هتشون «رولاس نیکتکبس» ار یفاپ نیرخآ
 .دنکیم یرادربملیف ار نآ «وترپرایزام»و

 یرادربملیف « دوریم شیپ اهراک هک هنوگ نآ

 الاخاو َياییم نایاپ ءامرهم ات لایرس نیا
 ميهااوخنآ شیامندهاش هامینفسا طساوا رد

 , دوب

 یگمه « یفاینیرخآ ؛نارگیزاب
 ۰ لالج : دناهدش باختنا امنیس نارگیزاب

 « نیتمار زورهش_ ۰ دازرهم ناروت « مارآ

 و یمشبرباونیم « یدپ ؛ ضخبناوج دازهب

 ؛لگید یاهدع

 ثداوح سابارب اپ نیرخآ ناتساد

 ار ناریا یاهینماان هک رضاح نرف لیاوا

 هدش .هتشون . «دنکیم تیاکح هرود نآ رد

 1 , تسا

 : هدنیآ هتفه زا

 دیابیمهمادا «یزاسملیف» بااطم

 رادهمادابلطم پاچ ردیاهتنه دنچ

 یهتفهزا شزوپ اب .داتفا ریخات یزاملیف

 لاسبند ار زاتساوخرپ بلطم نیا هدنیآ"

 ٍس هنکت . یبلطم «یزاسلیف» .درکم یهاوخ

 نیس دنمقالع ره هک تسیاهداس نایزب

 روتامآ لکشب « نآ ندناوخاب دن

 هدسشآ یهتنه . دنک هبرجت ار یزاسلیف

 «اتنپس»هراونشح یملیف رد تردنب « یدرونامیاكيب ءیعیطم كلم « نیدرف

 . دنوشیم رهاظ

 توکس.هقباساد فو رعم یهرهچ هس

 2 دناهدرک

 هک ناریا یامنیس روهشم یهرهچهس 8

 رک هضبق ار اهامنیس یهدرپ ینامز
 هدرک: هثیپ,یراک مک هک تساهتدم

 هک یعیطم كلم و "یدرونامیا كیب * نیدرف
 تشاههام دنتسه امنیسمان بحاص

 نیدرف . تسا هدشن هداد شیامن یاهزات ملیف

 زارفرب» شملیفنیرخ آ ریگرد اهزورنیا هک
 شیراک مک تلع یهراب رد « تسا « اهناتسآ

 هتفرگ ملیف نب 1 : دیوگیم

 زا . دنیمت یقاب میارب یرگید تصرف و
 رگید هک ماهتخ ردق نآ ۰ هتشذگ

 مرادنن ار یرگیزاب و يزاسليف هلمو
 «ینالوط تحارتسا كي زا سپ هک نآ رکم

3 
 ریش یاهلاس رد هک

 ی

 شیامن هدامآ لیف دنچ نونکا مه نم»
 اما دناهدش هتخاس لبق اهتدم هتبل هک مراد

 رد تیلاعف « ناریا یامنیس دوکراب نونکا
 و تسا هدرک لوزن یزاسملیف حوطس مامت
 عوضومنیمه رطاخ هب مه نم یراک مک امام

 لابندن» كرزب .باتک میدش ربخ اب

 قتمد است هینو هتشون هک «

 یشامنیسمیظعمایف كي هیهت یارب ویراتس

 .دی ایمرد

 نیا

 یگتفههلجم كي و نارهت رصع یاههمانزور
 :وصبیدوزب دسریم پاچب یقرواپ تروصب

 نتسیدت هلاءاطع و دش دهاوخ رشتنم باتک . .دیناوخب

 تروصب ناثیادوخطسوت تسانیدت هلاءاطع

 ردهشک» هتننک ریخت و رز رثآ

 اب تواقتم یقشم, + یطم تلم اما

 اوزتایهشوگ هک تساههام وا ن

 رد هک دوشیم یتدم دنچ اهنت هن و هدی
 یاسر تاک کل هدرکب ترش ین

 ؛شتوکس یهراب رد یعیطم كلم . دوشیم رهاظ
 : دیوگ یمرصتخم

 هک مدش هجاوم امنیش رد یلئاسم اب»
 «لئاسم نیمه و مرادن ار اهنآ یلوگز اب دصق

 رکاب عرب . درک ناریرگ تی زا ارم
 « دشاب هتشاه مه تیلاعف دهاوخب یرگیزا

 نیا . درادود

 «.تسیننکمم: ناریا یابنیس ینونک عضو اب

 دوشیم ملیف باتفآ لابندب
 و تاعالطا ترازو یتاعوبطم تنوامم

 هک یدایز رایسب هلفشم دوجو اب یدرگناهج

 راکنیاب اردوخ"تقو زا یتمسق كنيا دراد

 نآویراتس نتشون لوفشم و هداد صاصتخا

 . تسا

 تاغالطا هدنیآ رد رثا نیا دروه رد

 میهاوخ رارق امش رایتخا رد یرتهزات
 داد

 - و هحفص [7

 هناد د دوشیمزا زک را

 رددوب رارق هک اتنپس هراونثج
 لیلدب و دوش رازگرب هتشذگ لاس هام رهم

 لوکوم لاسما تشهبیدرا . هب یگدامآ مدع

 ایوگ راب نیا .د ۱ نیخات هب مه زاب دش

 رظن رد نآ یرازگربیاربی رادمو رارق
 یسط ۰ هتشذگ لاس . تسا هدشن هتفرگ

 نیازاغآ ۰ «لاتنانیتنک رتنیالته»
 «یماسج .كنشوه»

 رادیشسکن
 ورد دش مالعا"مزاوننج
 يتدمزا سپ اما دیدرگ نآ تسایر رادهدهع

 و تسثن ورف هراونشج شورخ و شوج

 دوسکر هک تشاد رودرظن زا دیابت هتبلآ

 زا يكي ثدم نیا یطیرد ناربا یامنیس

 هدوبنآ ویرازگرب "هب قایتشا مدع لیالد

 :: تسا

 نیا ایآ هک  ثسین "مولعم مه ؛زونه
 هکالعف ..هنایتفای دهاوخ تیبسر هراونفج

 . تسین نآ زا یربخ

 ۰.۰ شوبراد و اریمح
 یاههمانرب ناراکرذن 

 هسک .اتسابیاجع ند> : :تفگیم یئویدار
 ایارب ویدار ناگدنونهو مدرم نفلت

 ارسیبح هرابرد ۰ فلتخم . یاههنارتشخب
 ساب رد ضوخب و تسا شویراد و
 هیهن یشابطایخ نسح طسوت هک بم رس
 هنارتشخب یلرب یدایز یاهنفات « دوشیم
 :::قوشیم هدننا وخ ود نی یاه

 رد راک هات ناگدنناوخ زا یکپ
 اق اهنفلت نیا هک : تفگیم

 ناگدننا وخیاه :لیم اف و نای انش آف
 دروم

 ناو تدا
 :دوشیم وپدار هب

 تسانایع هک یزیچ یلو

 یاهتساک شوزرف ژاریت زا و تسا ناییب

 و تسادیپ رما تشیفح ۸ نگدنناوخ نیا

 ؟.. تساهورگ مادک اب قح هک تسا مولعم

 یاه هرانس ون زا یکی مياهدینش

 زا اریخا هک ناریا یامنیس امنیسنویزیولت

 یزابیرتدایز یاهملیف هکنآ یارب تساهدمآ
 یطباور«یاهدننک هیهت دیعوو هدعو اب دنک

 هدننک هیهت ینح و دیامنیم رازگ رب هنامییص

 ثكب یو اب یسود زاغآرس ناونعب روبزم
 هک هنشذگ هنفه اما دهدیم وداک واب نیشام

 هی و دندربیمرسب لاش رد ملبف پیکا

 «هدرببمسباجفآش رسهقافتاب رویم هدننک
 هدانتسا تصرف زا هراتسون هک دنکیم هدهانم

 زا و تسا هنفرگ مرگ نارگبد ابو هدرک
 رسمهشوگب هک هطبار نیا هعیاش رگید یوس
 ار راسک تسا هدیسر روبزم هدننک هیهت

 . دناشکیم لاجنج و ضا رتعاب

 امنیس هراتس ب ۱۹۷ هرامش



 هبزمز نیا نویزیولت یاهورهار رد
 دیاثاپ و.دیدم یتدم ات هک سرپم شوگب

 نیمه رد نویزیولت یاههمانرب « هثپمهیا رب
 ء هزات بیئرت و دوشیم هصالخ تعاس هس

 یاههداوناخ صوصخب و ناگمه دنسپ دروم
 . .تسا هثفرگ راررق رادهچب

 هب نویزبولت نارگاشامت یفرط زا
 تسیب لوط رد نویزیولن هک دنعناق نیمه
 هتشادهمان رب تعاسهس طقف ۰« تعاسراهچ و

 ناسگدننک هیهت , رگید يفرط زا و دیاب
 ارچ ۳ دناهش رکپ .؛ :فلتخم یاههما رب
 ... هدش عطق ناشیاههما رب

 ادخ : نارگاشامن زا یکی لوقب و

 نارسحب عفر زا سپ دیاش . یدیدهچ ار
 لکش نیمه هب نویزپولن یاههمانرب مه قرب
 یرتشیبهورگ باصعا « هجیتن رد و دنام یقاب

 ! تحار مدرم زا

 .:.. دلش رهش یاهیمدآ

 هعیاش نیا نویزیولت یاهورهار رد
 یاقآ اي ؛ یقایتشا دازهب هک مسریم شوگب

 یاهمدآ یوث اددجم تسا زارق « هطوبرم
 .دتسرفبنتنآ یورب و.دنک هیهت ار داش رهش

 راخ هب هدوب لگ : تفگیم یفیرظ
 مک هطوبرم یاقآ دوخ ! دش هتسارآ زین

 یاهمدآو دوشیم مه زوق الابزوف الاح, دوب
 تاکرح و یرارکت یاههنیطلنآ اب داشرهش
 دوز یدوزب مه نیبرود بیرغ و بیجع
 :ربخ هللاءاشنا هک دش دهاوخ شیاسآ لخم

 بهعناش هک تسیاهعیاش طقف و درادن تحص

 !٩ دناهتخاس نازاس

 دا زخ رف یاههظحل

 نویزیولت ناراکرادناتسد نایم رد

 نودبرفهک تسنیازا تبحص اجهمهاهزورنیا

 اههظحل .همانرب رد « فوریم ,نموش دازخرف
 و هدش هام هااعیلاس دف طنوت هک
 ۱ . و هدزک هضرع یناثخرد یاهراک ,دوشیم

 دوخ زا یبوخ یاه ..هداد
 زا هک یئاهنآ یلو ؛ میدیدن هک" ام

 هاتوک تاعطق رد دازخرف یزابدهاشكيدرن

 راک زا دناهدوپ" «هظحل»
 ,شخپهک دننک یم ینیبشیپ" و دننکیمیدایز

 ۱ تسمه دیمب هتبلا هک دیامنی دارخرف

 ... موس همانرب

 ..(منیس ناوج نرادریملیف اب وگتنفگ ۴

 ب رادربملیق تسد ردهک تسا یناجبب لماع نییرود ۴

 دونیم رادناج

 : «رلتیه نیمزرس رد یناهنصا كم رادربملیف» ابرآ اضر #۴

 یاهدازا یب نیشامد امن راد ربملیف

 و نادرگ راک تسد رد
 دشاب هدننک هیهت

 ژانوسرپ

 یبرغنیلرب رد ار ینادرگر اکو یرادربملیف .یناریاهبرجت اب رادربملیف ایرآ .اضر

 تماقاناملآ روشک رد تسا اهلاس كنيا هک
 شدوخنطو رد هک تساهدمآ نارباب دراد

 زا هکنآ تلعب . دنک عورش ار یراک زپن
 ميتشادیهاگآ یرادربملیفراک, رد وا هبرجت

 یناهفصاكي مانب ار يا دنلب ملیف نیرخآ و
 هدهاشم لاسا زورون رد رلتیه نیمزرس رد

 یرادید نمضات میدیدنتبسانمیب . میدوب
 شتیلاسصف هضقباس و شیاهراک زا هانوک

 یرادربمایفراک و امنپس دروم ردشنابرظنو
 .مینکلصاح عالطا

 زاسغآ ار نخس هکنآ زا لبف
 .دینک .یفرعمار ناندوخ تسا رثهب مینک

 لاس رد . متسه ابریآ اضر نم ب
 مامتازادعب و مذش دلوتم تشر رد ۸

 ومدرک ترفاسم ناملآ روشکب هطبوتم هرود
 تیلاعفلوغتمروثک نآرد لاس هدراهچ تدم
 , مدوب

 یاهتشر هچ رد ناملآروثک رد
 .دیداد نایاپ ار دوخ تالیصحت

 هررود ۱۵۷۱ یلا ۱۵۲۸ لاس زا

 ب " هحتفص []

 .درک مامت
 .دیدشراکب لوغشم هلصافالب_اپآ
 هاتوک ی اهتیلاعف لیصحت نمض رد -

 راک متالیصحت مامتا اب اما متشاد یتدم

 نویزیولترادربملیف و مدرک زاغآ ار مدوخ
 نسیلربمودولوا هدنتسرفرد ناملآ روثک
 یاههدنتسرف اب تیلاعف نیا نمضومدیدرگ

 ایلاتیا بس هسنارف لثم یئاهروشک نویزیولت
 دس ناتسهل  شیرطآ بس لئوس  سیئوم

 یراکمه ناملآملیف سناژآ كي و دنله
 متهاد

 نویزیولثویدار نامزاسابمیاهدینش ب
 . دیاهدرک یراکمه زین ناریا یلم

 یعسرهدنیامن لاسهس تدم ... هلب

 روسماو مدوب ناملآ روشک رد نامزاس نیا
 نامزاسنیآ یتساوخرد یاهملیف یرادربملیف

 هتبلاهک . متشاد هدهعب ناملآ روثک رد ار
 .دراد همادا زونه یراکمه نیا

 اب دوخ یاهتیلاعف لوط رد ایآ

 زتسین ناملآ روثک یزاسلیف یاهنامزاس

 امتیس هراتس - ۱5۷ هرامش

 ۳۴ ۳ ۰ رد نور ولت دات یاهورهار رد

 تیبوبحم هب یدایز تانک. هعومجم

 ویداردیلوت یاهورهار رد اریخا
 همانرب نتفرگ رارق فیدر رد ز

 هک ملیف ابراواب رد ۰
 رد .تساناملآ ملیف .دیل وتنامزاسنیرت ربتعم
 تیلاعفیناغیلبت و یئامنیس یاهک و رت هنیمز
 رظن ريز نامزاس نیا رد نم . مدرکیم
 نفا .ناداتسا ,زا یکی هک ستیوشینرودوتت

 هک میتخاس یلاهملیف تسا خینوردژاک و رت
 هجوتدووم رایسب ناملآ رد شیامن زا دعب

 یایهامنیس و نویزیولت رد و تفرگ رارق
 رد مه ینامز تدم . دمآرد شیامنب ناملآ

 تمسس خینوتترآرتنبا یزاسملیف نامزاس
 . متشاد ار رادربملیف و هیهت ریدم

 ناملآ روشک رد هک مياهدینش -

 ییساتب مادقا یراد ,بلیف وبدوتسا كي

 < دیاهووخت
 زاهک یتخانش اب ۷۶۵ لاس ردلب ت

 بمز رد و مدوبهدرکادیپ ابورا یامنیس
 مادقامتشاد یتاعلاطم زین ینآرریا یاهیلیف

 روم ماجنا یارب نامزاس كي تاجیاب

 . متقرگ اهملیف

 ی ره

 نایئایغ زیورپ یاههتخاس زا هتفه ناغمرا

 او اتم ارت زد نیا زا لبق اج . تل
 دار زا هعیجیاهحبس, رازابدعمجو
 لاتسرا همانرب لیفهتکود زا اما . دشیم

 لایقسااب و دش شضخپ ویدار زا هتقه
 نایئایغ همانرب ۰ دش وربور ناگدنونش

 تفرگ رارف هعمج حبس یاههمانرب وزج مه
 یاهزوز رد , دعبب نيا زا هجیتن رد و
 میهاوخ يجيرفت همانربهسشخپدهاش : هعمج
 نادیمدراو مه یمراهچ همانرب رگاهک دوب

 دهاوخ هدیچیپ اپاضق « میدق لث

 تسباسقر رد فلتخم ناگدننک هیهت و دش

 یاههمانربشوگورس هب یتسد « رگیدکی اب
 رگارضاح لاح رد . دبشک دنهاوخ

 هسمج همانرب «میرنگب نایئایغ همانرب زا
 ۱ نسیم ,رد یرتشیب نارادفرط زا رازاب

 سم تیبا و تسا رادروخرب وبدار ناگدنونش
 بردناتسد زا یهورگ هک تسا یفرح نیا

 ,دیسزپب اه زا رگا و دننزیمویدار ناراک
 نام ریویله + رشاج لاج ردمک م

 رهط زا بعب ۳ تعاس یاههنارب

 رسیاس رظن ات :..درادن رادفرط «ویدار
 1٩ دشاب هچ ناگدننکهیهت

 تاثرافس ,لبقت ام نامزاس فده

 مس دنتسما س یئامنیس یاهملیف هبهت یارب
 دیلوتروما رادجلهع نینچمه و تسا یتاغیلبت
 هدهعبآ را ریا _ نازاسلپفاب كل رتشمیاهملیف
 ۷ ۰ تفرگ دهاوخ

 -هبهناب ملیف ایرآ یراکمه نیلوآ
 رد یناهنصا كي ملبفایهت یناریا ناگدننک
 هشیپ رنهتدحو ارثآ هک دوب راتیهنیمزرس

 ,درکبمیلادرگر اک و هبهن یناریا فورعم
 ارداپ تاناکما هیلک ملیفابرآ و
 رینادرایف نم دوخ نمض رد و دادرارق
 . مدادیمماجنا ارنآ

 رادرسلیف كي هک دینکیم روضت
 .دشان هتشادملیف كي یگلئزاس رد ینقن هچ

 یرادربملیفراک _لاس ۱۳ یط نم
 كررزب رایسب نادنمرنه راک لکش رادید و
 اهنت راکب قثع هک ماهدیسر هجیتن نیاب

 7 , تسا تیقفومو تفرشیپ لماع

 دوخ زا دیاب رادربملیف نم هدیقعب
 ۳۵ هحفص رد بقب
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 سس

 ؟ دیوریم زره ارچ
 هدیآیآهبحاضم « هتشذگق هتفه [7]

 هرتائتو امنیس زگیزاب شوروخیرخفاب .دوب
 هرابردشوروخ « هبحاصم زا یئاجرداک

 .دوب هدرک رظن راهظا ینابطابط زیگن
 رضقداب یسامت یط زیگناروش « هتفه نیا
 !ریئاهفرح شوروخ یاههتفگ در رد هلجم
 : دومن ناونع

 ؛متحانش رمنیس هک ینقو زایمس
 دنمرنهكي :یهنومن ,نف یآرب ,شوروخ مناخ
 .یارغاهن و تسافراعت هن نیا . دوب یعقاو

 ندوب :دنمرنه یهرابرد |

 ارچ مسریب مهاوخیم اما

 .مرادنامنیس لوپ هب یجاینحا نم .دنیوگیم
 هک یلذنبم یاهملیف سپ منادب متساوخیم
 ؟ تسا هدوبیزاینهچ رطاخب دناهدرک یزاب

 رگا ار شوروخ مناخ یاهملیف تسیل
 هک یدب .یاهملیف هک مينيبیم مبنک هاگن

 ناشیابوخ ملیف هسود رب دناهدرک یزاب
 ندوبدنمرنه یاعدا هاگچیه نم . دبرچیم

 رد یزاب هار زا , تشاد مهاوخن و هتشادن

 لوبق ارم مه مدرم . منکیم یگدنز ملیف
 دوخب ار تارج نيا مهتقوچیه . دناهدرک

 هار + ملنمرنه كي نم ميوگب_هک_مهدمن

 نآ اب امش متسهیراجتیامنس رگیزاب كي نم ۴

 خسابپ شوروخ یرخف یاهفرحهب یثابطابط زی و

 مزادن ندوب دنمرنه یاعدآ نم

 ارج دن راد یئاعدا نینچ هک امش

 ؟ دینکیم یزاد لذتبم ملیف

 2 تسا :ضخشم « :نم
 دنرادیرتائت یقباسهکن اشیا اما . یراجت
 یناهملیف ردارچ دننادیم رکفنشور ار دوخ و
 و :یفطعم اقآ هدلاو « بارشرهش لثم
 ؟ دننکیم یزاب

 اردوخ هار ؛ مناخ نیا تسا رتهب

 یامنیسای ؛ یراجت یامنیس ای دیاعن باختنا
 یدنعرنه یاعدا. هکنیا هن . هنا

 دننک ی زاب. یتاهملیف رد .دعب . دنشاب هتشاد

 ,یرابسجت یامنیسرگیزاب كي ناونعب نمهک
 مناخ رگا - مراد مرش اهنآ رد.تکرش زا
 هکتسنیا راحت دننکیم عافد,اوبش رذآ : زا

 هدشلوا زیگناروش مودنارفر كي
 عقاوب نزكي یارب "نیا یتسار

 یب لئاسم نینچ هک تسین هتسباش دنمرنه
 .دنک ناونع ار یتیمها

 یرکفشور یعدم .هن نم,لاح رهب

 « لاجنج لها هنو متسه ندوب دنمرنه و
 زادقمكي  شوروخ مناخ تساوخیمملداما

 هشیپرنه ارم رگآ و دندرکیم رکف رتیساسا
 - مفرتعم مدوسخ هک - دنعانیم یراجن
 بیس ناثدوخ یاهراک هب مه یهاگن
 ! دنتخادنا

 تتسود « مراد تتسود» یاقآ زا یاهعومجم «مدرم تیاکح»

 ...« مراد

 مرادتتسود یاقآ « يرهطم رم
 لاس ود یکی هک نویزبولت مراد تتسود

 سپ ۰ تخاسیم ماسننیاهبیاهنوگو نشیپ
 تسد رد ار یاهعومجم  توکس یندم زا
 ناونع«مدرم تیاکعت) هک درادینادرگر اک

 نتسهرتاتت

 ریم دوخ ار هعومجم نیایاههصق . تسنآ

 زا یئاههرهچ شنارگیزابو
 یگنر تروصب هعومجم نیا

 یهمانربزا ندشهدامآ درجمب وا

 :دش دهاوج یتسب موج

 نوب زب ولت دیدح یوش .حرقسوق
 تسقنیلوا هتشذگ یاههتفه رد []

 رد «حزسقسوق» مانب یدیدج یوش زا
 وشنیآ . دش طبض نویزیولت هدزاب ویدوتسا
 «وشپگ » كي هدش طبض یگنر هقیرطب هک
 رد نانامهیم و یرجم « نآ یط رد و تسا
 وگننگ و پک هب فلتخم لئاس فارطا

 زورهبا « همانرب نیا تمسق نیلوا رد
 « .یسابع یلع « یدیئات هنازرف ۰ یقوئو
 هک دنراد تک رش داهرفو یبا ءردص ماحرا

 تو نوک لئاسم دروم رد یئاهتتحص مادکر ه
 .دنراد

 ,ناوخا بارهس همانرب نیا یرجم
 هدننک هیهت و هدنهاش شاپ نآ نادرگ راک

 دنهاش اشاپ رسمه « تسد نیرندیها « نآ

 , تسا
 رد وش نپا « مياهدینش هکبروطب

 .دهاوخ شخب نوبزیولت زا هامرهم یلاوح

ِِ 

 یارب یراحت تسکشود مهزاب
 یناربا فراعتم ریغ ملیف هد

 ناگدنناوخ ریخآ یاههتفه رد
 یامنیس زا بوخ ملیف :ود هک دنراد عالطا

 ترابعملیف ود نیا . دمآ هدرپ یورب ناریا
 و یلیقع یضترم هتخاس نمایاج زا دندوب
 هسکنآ اب .نایچکد ق نارعاک هتخاس هعمج
 ریاغتم الماک یناتساد یاراد ملیف ود نیا
 ابو دوب یناریا یاهملیف ریاس ناتساد اب
 هنارآ رد تقد و ملیف نش رتهب یارب هکنآ

 دوب هدش مهششوک تیاهن بوخ راک ٌكي
 ناسگد نزاس اهشئوک نیارد هنا

 ۲ اذهعم دنتشاد لماک ت ی

 تیقفوم اب یراجت رظن زا تسناوتن ملیف
 رگیدرانو دش هجاوم نایزاب و ددرگو ربور
 رگ اشامتهک درک حرطم ار هلئسم نیا

 و ننفت زج ینآریا ملیف زا ناریآ یامنیس

 تسود و دهاوخیمن یرگبد زیچ حیارفت هلجم

 رم نونکات هک یلئاسم نامه دراد
 ملیف تروصب 0 هدش د عقاو شلوبق

 لا ؟امنیم لک لمحتا ذآ هخ تا راچات
 دننسا وخیم یاهنارگز اغآ شهج اب هک یناربا
 هئاراار یراجت ملاس یامنیس زا یاهزاتمرق

 یارادهک یربخا ملیف دنچ تسکش اب دنهد
 اما دوب یاهژبو تازایتما

 فرصنم رکف نیازآ تسا هدش
 نتخاسبدوخ یاهتیلاعف همادایا رب دناهدیدنآ

 .دنزادرپپ یزاسلیف یلبق یاهمتس نامه

 قیاسیفنم هشيپ رنه . یمشاه ریکا |

 تشذگ رد امنیس

 هک میش ربخاب هتفه نیا رد

 "رداسک امنیس یفنم یهثیپ رنه؛ یمشاهربکا
 0 ترهشزا« رود نادنچ هن یئاهلاس
 .تشذگ رد یرامیب تلعب هدوب رادروخرب

 و نثخ یهرهچ تسانمب « یمشاه
 یاهشنرد دوز یلیخ تشاد هک یصاخ پیت

 نازاسملیف هجوت دروم و درک لگ « یفنم
 هیهتیانیمز رد یتح یمشاه . تفرگ زارق

 . دز هبرسجت هبتسدمهملیفی :ادرگر اک و
 نیآ لصاح نیرخآ « «زارکمن نادایص»

 دیدجیاههرهچ ندمآ راک ی وراب,دوبهبرجت
 نیا ۰ تفرگاب امنیس رد هک یاهزاتجومو
 هکداد حیجرت رگید یاهیلیخ لثم رگیزاب
 دوخ یلصا لغش هب و دیوگ كلرت (رامنیس
 وا ٌشقن نیرخآ . ددرگز اب,دوبیطایخ هک
 .دوب اهدرم هچوک ملیف رد

 یرامیبرتسب رد رخاوانیا یمشاهربکا
 تمواقمتسنا ونن دیدش هینب فعضتلعب و داتفا

 یاهک دینادب تسیئدب .دش گرمریسا ودنک

 - ۷ هحفص [ت

 نادرگ اکو ریز راتخمیقتر ها وخر هوش
 .دوب امنیس

 امثیس هراتس - ۱۵۷ هرامش



 .. ۰ «برغ»زاسلیف ندا «ثلاث دیهش»

 |هتخیگنربنیحتداهج یئامنیس لفاحم رد« هتسچرپ رگامنیس نیا یاهملیف زا كي ره

 نیرتمک هک" هتخود رظن هنیزه رپ 4 رتشم,یایملیف هب امنیس یتلود شخب اما : تسا

 ر :.دروآی من تمتدبنا ریایامنیسیا رب یرابتعا

 ناشمایفهنحص رههک دیباب ردا راه «ثلاث دیهش»

 هار ردار جرخ رپ كرتشم یاهمایف یبهت و ملیف هراونشج رایسب یهنیزه زا یک د نا

 زا یملیف هیهت

 شسرپ ۰ دنراپسب یاهزیاج نآ هب ات تخیگنارب ار نارواذ

 دشاب نیا خساپ دیاش 3 دشن هداد شیامن ارچ ۰ : تسنیا

 تخاسن راکهاش رگ |هدیهدصاصتخا ثلا

 اطصصا یاهیجو دونیم نیمت ؛ تکرف نیا یلام ربع زا شوپ طتف
 ارچ . دروآمن ناریا یارب یلصاح نیرتمک ؛دنک بک مه

 . دنتسین . یناریا نآ یهدنزاس لماوع زا كيچيه هک

 کباجت یابنج نوچ؛تسین نآ شیامن هب رظاح یئامنیساک_"دیهت بارهب یاتخاد : ناملآ زا یملیف 9
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 : دیهآوخیم هنومن  یئاهملیف هب ميروآيم هراشا « هناهن نيا در رد . درادن , ثلا

 ناوضعب هک + زلو نسروا یاتخاس بلقت لثم. ت اما هدشن هتخاس یراجت یاهیرو ةرهب دصق هب اقلطس هک نیرخآ . راو هقعاص ۰ اما هانوک, دوب نیا ربخ

 تسیئبح یاجک , .دوشیم یفرعم رلو نسرول زا یملیف ٩ میروآ دهاع هک تسیزاین ایآ تسا هدمآ رد شیامنهب . شیامن هب لاسما نلرب یهراونشج رد ثلا دیهش یاتخاس

 کسب نیمادک « هزات ؟ دسریم ام یامنیس هب ملیف نيا یامنیس یهاوخ ریخ رس زا « دشاب هچره یهناشن للعت نیا ءایا دوب یناریا شاهدنزاس هکنیاوگ ملیف نياو . دمآ رد

 یاهتزرا یاراد « ۱ . تسین نآريا . ؟دروآیمن « غیرد » نا ایآ و .. ناریا زا یملیف هن

 ۲۱ ۴۵۵ هرات یارحص . تسا هدوب یهجوت لباق . دسنیهش هک تشاد كف ناوتیمن تیعقاو نیرد رد مکتسد ار دوخ رروضح هک یناربا كبس بحاص زاسلیف |

 یاهلیفاب سبایق رد شزرا مدع نیا - . دیزرایمن یزیشپ,  یتبهوم ناریا یامنیس یارب و رکفتم یرگامنیس « لا  دشهوسکش یدابرف ء مون ناهج یاهنیس یطیح

 اب ثلاث دیه یاهملیف زا كيره اما -- تسیناهچ بوخ  تشونرس نالوئسم یهجوتیب رس زا رزب نیا . تسیئانتما . . ؟ارچ . تسیاناگیب یامنیس نیشن«تبرغ» كنيا « دنزیم

 ۱۳۳۴  نیحتهدمآ رد شیامن هب هک اجکره رد مک یهنیزه نامه ملیق دوخ روفک یامنیس رد هکنآ یاجب « امنیس نیا زاس  دناهتفرگ ینوزف هژادنا نآ اما ربتعم نازاسلیف ایآ

 رابتعا زا یمسر یدنس ناشمهادکر ه و . تسا هدوبزیگنارب . ناگدننک هیهت و تسا هنه رگیرد یراید یهار دزاسب ینازاسملیف دوبمک یاسفناو نیرد ؟ درک نارداص دیابیم هک

 ۰ تسا هتشاد تفایرد یئامنیس  تیامرس شیاهتخاسرددناهتخانشار وا دادعتسا هک یناملآ  دوسین « دنشاب هتشاد الاو رنه نا تیثیح هب منچ هک

 یم « ناربا یامنیس رابتعا هب یتلود شخب ایآ نآ اب امنیس یتلود شخب رد یتسارب ایآ . دننکیم یراذگ  یمدسنزاس ؟دومن هیجوت دیابیم هنوگچ ار تلا دیهش

 « یما ثلا دیهش ادنایم رکا هک ... اشاح ؟ دشیدنا زاسملیف نیزا یملیف یهیهت ناکىاء تفگنه یلام ناوت «تسرغرد» ۰ «ناجیبتعیبط» «  هداس قافتا كي»

 هناگیب یئامثیس هب افنیس یاهشکبشک زا هتسخ نینچ نیا ؟ تین مولظم , یهاگن ء اهدرواتسد نیزا مادکره هک « «غولب»

 ۰ دربیمن هانپ تفرشیپ ندادناشن یارب هک یتامنیبن هاگتسد «تساهمدآ لاوحاو یگدنز زا یشرب هب هنانیب عقاو وارب

 | یرگید ماگنه ره زا شیب ناریا یامنیس « نونکا رپ تبیه نآ اب ار نآرهت یرراونشج « راید نیرد امنیس ناملآیامنیس رد ار دوخ بل تمرح یاشیدنا هک دش هچ

 نآربجیهبرض تلاثدیهش نادنف.تسادنناوتنآزاسلیفجاحم . غیردیب جرخ ناموت اهنویلیم زا و دنکیم دارزگرب « حرخ . دیابیم شسرپ نیا ییفاگهزاب یارب ؟ دینکیم جرخ

 | یاهملیف یهیهت یاجب « سپ . تسام یامنیس یارب ریذپا زاسلیف نیزآ ملیف كي لاسره دناوتیمن ایآ « درادن هقباضم : دش هریخ نآريا یلامنیس لئاسم رد

 راوج رد مکتسدای « درادن یلصاح هک كرتشم جرخرپ ناموت رازه ۰ . طسسوتم ..یهسجدوب اب . .دراددوخ یهیامرس و دوس هب رظن « یصوصخ شخب

 تم نما ار اه«تلاث دیهف» و تلا دیهش « اهملیف نیا یهیهت .. یاهیلیف یراذگ هیامرس رد هک یتکرش ٩ دیامن هیهت ار سامارسب هک ار دوخ يتنه دناوتیمل رذگهریردو

 .دربن هانپ هناگبب یامنیس ناماد هب یبیرغ نوچمه ات دنک  دیابنارچ « دراذگیم نایمرد یروآماسرس یاهعقر كلرتشم  زاسملیفكي زایملیف یهیهتیا رب « تسا را اوتسایلام تابساحم

 دنعقالع ره هک تسیدنمشیدنا یامنیس یهدنیامن ,وآ روضح . تنازرا یهنیزه اب یملیف یهیهت امنیس نیا تیثیح رطاخب " .دزادنا هرطاخمب « درادن یراجت یاههشیدنا الطم هک

 ۹راه تب هارتتم لیف کی . دنکیم شحارفآ یگنهرف هب از قده یب یراذگهیامرس ناموت اهنویلیم لابق رد یندش عنم . تسایند یهثوگ ره رد یراجت یامنیس مسر نیا

 1 ارچ یتنار ؟ دریگب هدهب . رطاخبدیاب و دناوتیم هک یتلود شغب دنامیم ,
  نازاسلیف زا « دوخ یاجب « روآ هجیکرس یاهجراخم اب

یرات اهدعب هک « دیوشن لفاغ ناریا یامنیس بوخ اسم یاهنیس زا یهرگ هچ ؛ هلرتشم یاهلیف نیا رد یقاک یا ره « هنش هک مه راید نیا یامنی
 | یامنیس خ

 ۱ دهاوخن هراب نبرد هننیبشوخ یتواضق ناریا _ بک « اجنی و یارب یرابتعا هچ ی ها ِ زا دراذنگب ی دار ابنخا ۱

 اسجکره . تنین ثلاث دیه یارب یاهیثرم نیا ک_ارتشم الثم یاهملیف نیا رگا یتح ٩ تبا هدوبن و ای

 )1 7 7 تسا هدرک نینچ یتلود شخب . ۱

 به تب هاگچیه اما . دشهتخأنب شخب نیرد# هداس قافتاتی » ۱

 نیمحت « یار هت یدزاولشرد اک یبلیف ..دمابت رد شب ۱
 ٩ دیاهدرک رکف هلئسم نیا هب چیه . دشابن شطو

 : ۰ سس ْ

۱ 

0 

۱ 

۱ 

۱ 

» 

 هداس قافتا كاب 8

 امتیس هراتس ۱۵۷ هرامش ب۸ هحفص [۲]
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۰۱۳۲ 
 ءار ۳۳ لاس « امنیس یمک رادومن -

 .دنکيمیفرععیسرافیامنیس یاربب وخ یلاس
 هتخاس لاس نیرد هک ۲. یلاهلیف یهمادا رد
 هراشا اهنآ هب دش

 هب س میدید نوئلپان ناج یئاد یهعومجم
 شخبمرد دمحم . دزتسد ملیف ینادرگر اک
 ندروآ دوجوب اب دوب شترا ٌرسفا هک

 هک دومن توعد هنیشقن زا «ملبف رابرهش»
 زد هک «تسرپ نهیم» یوبراس ساسارب
 دوخ یالیسوب دعب و دوب همانشیامن زاغآ
 « دسمآ رد ویرانس تروص هب «لثخبمرد»
 . دنک ینادرگ راک. ار یملیف

 ینایشترا دودعم زا« شخبمرد: دمحم
 .دیزرویم قشع امنیس و رتان راک, هب هک دوب "

 زا ار دوخ یرنه یاهتیلاعف شخب مرد
 یدسنچ زا سپ و دومن زاغآ ۱۳۰۸ لاس

 تشون « مادنلگ ومارهب» مانب
 نيا».دمآ رد ارجا هب «تداعس»

 لکشب سس و امنیس تزوص .هب دعب رثات
 هسکنآ زا سپ وا . « دمآ رد اراک

 زا « یماظن یاهیزومات تل يا

 «تسرپ نهیم» . درک همانشیامن نتشاگن

 . دوب اههما نیز یکی

 تسربنهیم -یماظن كي یاهیراکادف حرش
 هک تنیهیدپ . دوب هبمآ رد ریوصت هب

 .دوبهدناسرددملیف نتخانهب شترآ یاهکمک
 امنیس یهدرپ یوررب هتفه ود اهنت ملیف نیا
 نهیم» یراجت تسکش . دوب كراپ واناید یاه
 یاهناگداپ مامت رد نآ شیامن اب «تسرپ

 ذش نآربچ روشک یماظن
 تنمیقفون مع زا ین

 تخادرپیجراخیاهملیفندرک دراو: هب ملیف
 رد وا » تفرگهرانک یزاسلیف زا لکب و
 زاضغآ ار دوخ تیلاعف رگیذ راب ۳۸ لاس

 + تسرپ نیم ملیف  نارگیزاب . ٩ دوم
 . دندوب .هردان و شبات یلسع

 «شزغل» مانابیملیف « ولناصا زیورپ

 نادرگر اک زوریف سیئر یدهم هک درک هبهت

 تمانملیفو ینادرسگ راک اهلاس نآبوبحم
 لوصحم نیا ۰ تشاد هدهعب ار شایسبون
 رهچونم و هالال» یزاب» اب «ملیف زربلا»

 ملیف یلبود زا شیپ رگیزاب نپا» ینامز
 لاغتفا ایلاتیا رد اهملیف یلبود هب ناریا رد

 توصد شولیا زا هک دوبومه
 یادخ .. ناکلو علیف رد یزاب اب ات درک
 , « دزادربب كنج

 بوخ تیعقوم زا سپ زوریف سیئر
 مادام .یالصف ندرک هنپادآ اب ء درگلو

 « نآ رد یرصتخم تارییغت و ایلماک
 یپسور في تیاکح . تخاس ار «شزفل»

 وه هزوخرب یار سس
 . دیآیم دوجوب ناشنایم یدیدش .یقالع

 هتفریپسورنز هک دوشیم ثعاب قثع یهزجعم

 .دیامن بسک یزیگنارب مارتحا تیصخت هتفر
 یرگید یوبدوتسا « مایف دازرهث»

 یفئاطسدنهم . دخ سیسات] اب نیرداک دوب
 « هانگیب موکحم» 4

 , . تشاد

 * ملیف نيا رد

 هلمج زا یفطاع قفوم یاهملیف هب مثچ
 با 54 تدم رطاخ"نیمهب . تشاد درگلو

 .تسا تباور هعنانچنآ . دوب هدرپ یرر

 لباق یاهشزرا یفیک رظن زا ملیف نيا
 «نامزنآ یاهملیف اب هسیاقم رد و هتشاد یثحب

 « فیوتامسروب تسا هدوب :ولج هب یماگ
 مستاد .یبوخ ینامنیس تیلاف یقباس
 تاهابتشا, زا ملیف نیرد هک ةدومن یعس و
 !شورف . شابت يرثا رگید یاههتخاس

 یثلاط سهم تیلاعف دیاب یم ملیف بوخ
 مولعم امآ دشاب هدرک دیدشت ار خیش رتکد و
 «ملیف دازرهث» ودنیا لیلد هچ هب تسین
 .دندزگ» لیطعت ار

 رخآ و لوا لوصحم « ملیف نایواک»
 ناوصنع « یهار س رتخد» هک ار دوخ
 ناویدلازعم . دومن هضرع لا نیرد تشاد
 ویرانس دوب رتان یمان یاههرهچ زا هک یرکف
 .تشاد هدهعبار ملیف ینادرگر اک وهتشونار

 اهن و دروخ یکانتشجو تسکش ملیف نیا

 سلپو رتهسامنیس كابرد اهنن و بثت هد تدمب
 یاهژوس « یهاررس رتخد : دش هداد شیامن

 ۱ ۳3 ۳ دمايم طب و اد ین و «هانپ یب»« «نارهن یاهبش»ملیف هس نتخاس اب ملیفسراپ

 تیبثت ویدوتسا نیرتقفوم ناونعب(ر دوخ تیعقوم «تلفغ» هژیوب

 . دنکیم

 مدع « اما هدش هتخاس_قور دنسپ

 یاقیلس هسک داد ناشن , ملیف راظتنا زارپود
 هک درک تپاعر یوحنب دیابيم ار مدرم

 « الهث ملیف نارگبزاب . هشاب ناشدنیق دزوم

 .دندوبیناجنزروپنایچکدقیرکف. هدیخرب چرخ ربزا یکی «دابع یدهشم»نتخاس اب « یثالط رطع ویدوتسا
 دزاسمار لاس یاهملیف ننارت هسسب عورش « دنامزاب ی

 «فیوتامسروب». دندومن زاغآاردوخ تیلاعف
 ساوسوو هقیلس زاربا اب ار ملیف ینادرگر اک
 نوزحم یلع . دوب هداد ماجنا یشخب هجیتن

 مه شیپ لاس دنچ نیمه ات رگیزاب

 نیرخآ . دوب لوغثم ملیف رد یزاب هب
 مان اهنیشنرداچ ینادرگر اک ماقم رد شراک

 ٍرا»

 سپ مه رگیزاب نيا» ربجنر هکلم« تشاد

 تیمهآ مک یئاهشقن زد ششخرد هرودکیزا
 یاهرتاترد میراد ربخ هک اجنآ ات و دش رهاظ

 هبادوس ۰ « . دنکیم شقن یافیا یرازهلال
 «هانگیب موکحم» مّلیف نارگیزاب انیم و
 هکد وب ماردولم یاهملیف هلمجزا ملیف . دندوب

 رهاظ ملیف نیا رد ثدحو راب نیتضن,یارب
 تمسحز لاسکی دودح ملیف نیا یارب دش
 هدنسیونیرکف ناویدلازعم . دوب بش هدیشک
 میدرک هراثا هکنانچمه « ملیف نادرگراک و
 نیا ناتوسکشیپ زاو رتا رد كلرزب یمان
 یلعمالغ» مان اب هک وا . دوب ناریا رد رنه
 بتسکمیهدرورپ تسا روهشم مه «یرکف
 . دوب یوسنارف روهنم یهدنمیون «ریلوم»
 .تشاذگ ناینب «رصن ناخ یلعدیس» هک .یبتکم

 جیها رسا » یهرابود تشسکش ضرعرد «یهار رس رتخد»#

 لوط اب اما دش هتخاس لاسکب
 «شورف ند رتمک 9هزورهد شیامن

 .تساتسکشزاددروک ر ۳۲ لاس ات

 .... «تلفغ» زا یاهنحص

 ب4 هحفص [7

 ... «یدا رم

 یامنیس نامزرپد هک یدارم میهآ ربا

 یاهملبف ینادرگر اک و هیهت هب تسد ؛ تماص
 ملیف مه قطا لئاوا رد و دوب هدز ییراف
 لاس نیرد رگید راب تخاس ار «نکش رمک»

 «یگدنز دنویپ» و دروآ یور ملیف هیهت هب
 نادرگر اک « نانساد هدنسبون . دومن هیهت ار

 نیا . دوب وا دوخ ملیف یهدننک هیهت و
 كابام و زربلا یامنیس ود رد زور هدفه ملیف
 یارب نآ یلام تسکش و دمآ رد شیامن هب
 .دومن امنیس گرتب راداو ار یدارم هشیمه

 نایمیکح هک دوبیرگیدملیف «هتشگمگ »

 مسلیف تسیرانس . درک هبهت ملیفسراپ رد
 . دوب یحاص دمص شنادرگ راک و نادکاخ

 و دش رادروخرب یبسن شورف زا ملبف نیا
 . دروآ ماود هدرپ یور زور ۳۵ ثدم

۱ 
 سسات «یئالط رصع» ویدوتسا

 :ك

 مدرم لابفتسا هب هجوت اب « لاس نیرد
 هک یلالظ رصع ویدوتسا « اهملیف شورف و

 تیلاعف دوبیناودرک ونایمیکح شراذگنا
 زاغآ یزاسلیف یهنیمز رد ار یاهدرتگ

 ۳۱ هحفص رد هیقب

۳1 

 امنیس هراتس ب ۱۵۷ هرامش
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 ینادودتفا
 ناراکن ردناتسدوناراکر دن(تسدهیلک یا رب زنط نیا ندناوخ

 ! تسا دا زآ الاماکیرنه لئاسم

 ناتسود امش تمدخ « مالاسزا لبق لا

 +ک مراودیما و منکیم ضرع مالس زیزف
 و بوسخ ناتلاح « همانرب زاغآ نپا رد

 + دشاب لنق
 مناخزاورپ تعاس مالعا اب الاحو

 هتسد رانک زا .هیکرت یوسب «نیاس لیما»

 یاربار « اههتسد» و مبرذگ یمسانکسا یاه

 شخپ اب ار هتفه زط و ميراذگیم نانیا

 « شاسپ مقشاع نیم قشع». مدب یاهنارت
 هداوف مرحم و شوبراد و شوگ و گ یادم اب

 نیا شخپ زا لبف یلو ... مينکیم زاغآ
 مناسخ دروم رد ربخ نیرخآ هب ۰ هنارت

 ؛دندوب هتشون هک مينکیم هزاشا نیرفآش ون

 ندرک ادیپ لابندب زاریش رد یتدف ناتیا
 هکیلاح رد ...تساهشنگیم «فلنس لگ »

 ناشیا : .تفگیم هلجم ناگدنناوخ زا نکس

 یم ردنمس نژیب یاقآ لزنم لابند هنشاد

 و دناوخب و دریگب وا :زا یرعه ات هنگ
 !دوب رادلوپ و فورعم.. نیاس لیما لثم

 مسناخ هدرک رکف :یکلتط) - ۱
 «رادلوپ»ندناوخ زاوآ اب طقف « نیاس لیما

 1۱ ( لزنم تشگر ب و ده

 3! ما فا زا يلصا روظنم) ۲
 زا تبحم هک .الاح باو .

 دونعوجر) دش «بّش»

 هاس لیما نا دیش

 ومینکیم لابند « هتفه شیامن نیرتگر ز

 !درسیگبناثیا زا ارام ماقتنآ و دنکب ینطو

 ناگدتناوخ زا یکی « هنیمز نیمه رم
 دولت شاک : تفگیم یلخاد

 كس ناملآ میورب دنک توقد مه ام زا

 و میشورفب و ميروايب نامدوخ یارب ن

 ؛ ناملآ نوی

 شام

 ! میربب دوس ناموت رازه هد

 ؛دش لیبموتا و نیشام زا تبجس

 نامرطاخ (۱)! دارت یتف مساق شم لوقب

 زارقن 3 عنکس قناوج ع رشنا هک آ
 «یلتخاد "یاه لیبموتا یارب هک هدش

 مح «رامش هلاچ» رامش رتمولیک رب هوالع

 وز اههلاچ, زا یقیقه,,نامآ».ات .دننک ۲بجن

 دیایب تسدب نارهت یاهنابایخ یاههلوچ

 هبمیخف یرادرهش پولاگ هبنوم رد و

 یک هک تا رو الاسو

 نا یگتکشروللعوامنیس

 .هیلکژا رطاخ نیمه هب نم و مینک تب
 .>ا هک یناگراتس
 هک مدنم سابتلاو دنماضاقت ادیدش دنوعب

 ددنناوخدناهتفرگ میمصت |

 ندادن اتنو ندش هدننأوخ یاجیب و دننک فلطل

 هب و امتیس هب دندرگرپ  دوخ یادص

 دنزادرپب (۱) دوخ.یاهرنه ریاس ندادناثن

 یگتکشرو زا ار امنیس مه « لمع نیااب و

 زیزعناگدنونش باصعا مه و دندب تاجن
 ؟ا ندشت بغاد و برد زا ار

 هظحل دنچ همانرب یلابند)

 15: (رگید

 زاتبحص انکنباحیضوت ) ۳
 هدشببلق « دش «اهرنه ریاس ندادناشن»

 1 ( تشگ نوگر گد ملاح وتفرگ

 میشن مههدننک هیهت) ب ۳
 ریس «!اهرنه ریاس زا ناملد و مثچ هک

 1.( دهان

 اعرنه زا تبحص هک الاح و .. 8

 تسین تبسانم یب «دش « !اهرته ریان» و

 دسپاش و ناریا هدنناوخ نیرترنه رپ زا هک

 نآ ات مینک توعد هدیاه مناخ « ناهج مه
 ناسیارسب ار «هراد یملاع هچ» هنارت

 !؟هراد یملاعهچ عقاو مینیبب ات دناوخب

 كيربت ار ریخا یاهجاودزا ) بس و

 یاهرایزام ماقاو عاونا یارب و هتفگ
 وزرزآ یرابدرب و "ریع « دیدج و میدق

 19( میراد

 : یموعع هنارت ) - ۲
 .. دوب هناقشاع هچ افرح

۰ 1 
 تسیب ار « بشا یاهنق درم» هنارت« هعاقرب

 . مينکیم. شخپ مه سست كپ راپ
 د.دنناوخ یسصخش تساوخرد هب : اههنارت

 دال +

 .... رشیم ضخپ و طبض «یصخش هیامرس هب و

 «تاهوجو هیلکو لاسرا البق  باحتروص)

 ۱!( تسا هدش تخادرپ البق

 ل
 مس رس تشپ راب تسب هک یناگرززاب

 هب و مينکیم لامش هب یرفس .
  جزادرپیم نرم زاقک یاهم

 ژیزع : ناگادنونش :....نیزع ناگدنونه
 نهچولم "اب بنا ارد ژیدار ایا
 تشپ زا و میتسه باتهز دولوم و یرذون

 هدنسیون نتشاد:نودب ءایرد ویدار نوفورکیم

 ارجا همانرب « یردان خرهاش كمك اب و
 نابلطوادونادنمزاین ونارامیبهب و مينکیم

 یاهیهگآ شفپ زا سپ

 . دش شخپ
 ن زا دیدزاب

1 

 !۰ ميریگیمن مه لوپ و ميهديم « نوخ»

 تبحص امش اب ایرد ویدار زا ام
 !ارپیفرخ هک یئویدارا نامه ... مينکیم
 هک دنکیم یتامنهازتار امش و درادن نتفگ

 ایرد ویدار اب مه ندش قرغ هظحل ات یتح

 ٩۱ دیشاب
 مسناخ تهج باسحترّوم ) سو

 و یدنو رهچونم ياقآ و باتهز دولوم
 ۲ ( دش دهاوخ لاسرا یردان خرهات

 برد ویدارپ اب ایرد رانک )بس
 (٩۱ ۰., ایرد رانک ناشورفنارگ

 قارب الاح و 8
 سرا نام یار لی

 فورعءهنارت « كنهابش یوش رد هک مينکیم
 ثاجن یارب ار «یراوبد راهچ نیاون»

 ٩ تاج و ناشدوخ تاجن و یناریا یقیسوم
 ارجا یاهویش هب.« همانرب ناگدننک هیهت

 ینارپا یفیسوم لاحب" كتس لد هک دنک

 ۱ ۱ هوشب بابک و بآ
 سین رنز رد : روکفوب ) تا

 « هروخ لثم هک دنراد دوجویناگدنناوخ

 .  زپچ یلیخ و دنوووخ یم ار یناربا یقیسوم
 1!( مه رگبد یاه

 ررک فوب زا هک كنيا .. 8
 شهاوخ مرتحم دنمشنادز ۱۰۰ دش تبحم

 هجوتم ,یزاریش یوجنا یافآ ات منکیم
 نادنمرته روم رد هامج ا: دنچ « دناهدشن

 ۱ یاشار صاف

 دوجو یئاه نموش « یگدنز رد - و
 ارام .بوخ یابند « نموش لثم هک دنراد

 ۲ شور مه هسیر و شغ كب و دنروخیم
 یساهاطوبرم « یگدنز رد - ۳

 یاهربخا ء دنمرنه لثم هک دنرد دوجو

 . دنروخیم ار تالجم یا و اههانزور

 مه دقن لوپ ناموت رازهتسیب وص و

 . 3! شور
 یئاهشوگوگ « یگدنژ رد سس

 ناگدنناوخ « لوگو ش لثم هک دنراد دوجو

 * یم ار یجراخ وا یلخاد ناگشیپرنه و
 1! هفاضا مه هدیبوک كي و دنروخ

 ؛همانرب زا تمسق

 تو"

 ناونع يرعش هعطق هب
 صافم تایبدا رب یخارووش « عقاو رد هک

 : مینکیم هجوت « تسا
 1. خاروس هبنش
 ۱. خاروس هبنشکی #
 |!..خاروس خاروس هبنشود ۲

 !..خاروس خاروس خاروس هبنشهب #
 خاروس خاروس خارومن هبنشراهچ



 نیاسلیمایراکمهمدع و یراکمهای

 . یسیلپ یاهلایرس - ۱/۳ رفآش ون-_ش نوب زاد شوک و گ

 دا و زخرف نودب رف- ردنمس نژیب

 -یددان خرهاش- بیبح هدناه

 -یدذونرهچونم- باتهزدولوم
 .هطوب رم-راشفا بی رقزب ورپ-نی رسن
 یناب ور هتدادب و یزا ریشیوجنا

 ۱. حاووس
 خاروس خاروس خاروس هبنش جنپ

 !.. خاروس خاروس ۰

 وتفم خاروس همهنیا اب و: هعمج

 هدرسک مگ ار اعد خاروس رعاش_ « یناجم
 هدش خاروس غیلبت كب . شدوخ یارب و
 !! تسا هداد اههمانزور هب

 «یگدنز رد : روکفوب) سو
 رعاش تشم هک" دنراد دوجو یئافعاروس

 یاه خاروس « هتم لثم و دننکیم زاب ار
 ۱( دنروخیم ار نارگید

 تساینزلثم یگدنز : ونرعش) ب۲
 لیبنز نیا یوت و دراد .تسد رد یلیبنز هک

 ۱( تسا فلتخم یاهخاروس زارپ
 خاروس. بظاوم انطل : رادشه) بس

  !!( دیشاب رادادص ياه

 نودشند كنهآ هب انطل ) -

 مخاروب خاروم : دوش هدناوخ نک منودند

 11( نک

 ابوتارضحب هزاجا اب ... الاح و 9
 « شوبراد یادص اب هزاجا :هنارت :شخپ

 میرا ودیماو ميربیم نایاپپ ار هتفه نیا یوخ

 دیمآ ان ار املیما ۰ زیزع ناگدنناوخ هک

 !.. دیایب ناششوخ بلطم نیا زا و دننکن

 شاوبشاوی « هدنیآ یاههتفه . رد
 لسناس-هب و مرادیمرب تسد یخوث زا
 ناگدنناوخدبالهک ميزادرپیمیرتیدج اتبس

 « یشئوسیدار قاهراک ناراکر دنآتسدو

 نآ اب . یرتانت و  یلامنیس« ینویزیولت
 . دنراد یلاتشآ

 .هتفه یاهیخوش هک دیما نیا اب

 دشابهدنیآ یاه یدج یارب یاهمنقم دناوتپ

ٍ 

 ینوب ری ولت یاههعومحم یسررب

 یناهینا رکعقاو : دروفک از هاگ آ راک

 ۰ نکشتنس

 .زمیج ساموت ناج : زا یناتساد ساسارب 8
 + تروب رامال : یرادربملیف ریدع 8

 ینوم لاه : نتم یقیسوم
 نیروک س رنراگ زمیج : نارگیزاب 8

 ...وزلکیام
 لاسروینوبیناپمک ۱۵۷۵ : لوصحم 8

 زنیگوه یووو
 یالباقم ًاقیقد «دروفکار هاگآر اک» ۳0

 هک یموسرم ییسیلپ یاههعومجم اب تسا
 یریذپا لاوز یاه نم رپوس « ناشیاهنامرهق
 شوضخ « یشوه زین « تردق هک دنته

 , دنرادعمج .دوخردار یگرابنزو یسابل

 یاهرومام و دناب زمیج نوچ یناک

 قوفام نیا یهرمز رد « امنیس تشرد و زیر

 زا تیعبت هب مه نویزیولت . دنتسه اهنانا

 اهنمرپوس شامق نیا هب یئاهشیارگ زوردم
 «قرالد نویلیم ٩ درم ناشن ,دوخ زا

 نازاس هعومجم یریذپ ء له تم

 یسهاوگ ار اه «درمربا» زا ار ینویزیولت

 « اهمدآ فیدر نيا هتیلا « ینامز . دهدیم

 قوف ینانامرهق تایلمع و دنتشاد رادیرخ
 تسد « الاح . تشنیم لدب ناشا یناسنا
 نیا دیابیم هکدنا هتفاب یهاگآ نآراکر دنا

 هک تخادرپ یاهویش هب ار ناهاگآ راک

 شاهن ومن. دنکر ارق رب هطبار اهنآ اب « رگاشامت

 هاگن «وبملک» اب .«دروفکار هاگآر اک»

 افیقد هک « هاگآراک نیا تیعقوع هب مینک

 یاهلکرد : دنسیایم اهیمربوس لباقم هطقن

 ردپاب . دنکیه یگدنٌن ؛ نازرا

 4 ب لصا رد هک

 یاهملیف یهدش هثیلک یاهتنس نتسکش مه

 هدروفکار . دوشیم زاغآ اجنیزا یسیلپ

 - ۱۱ هحفص ۲0

 شطاسب رد هآ هاگ ودراد یلومعم یعضو ورب
 ذاچ دزمتسد رسرب هک هنوگنآ « تسین

 .تسا لومعم یدح رد شایشوهزبت . دنزیم
 بطق هب ندیسنر یارب ار یهابتشا یاههاراسب
 ,.دسریم هتسب رد هب و دیامیپیم « ملیف یفنم
 . درپسیم لد و دزرویم قشع . دراد هفطاع

 ربوس تلصخ اب ریافم تایصوصخ نیا یامه

 . تسیسیلپ یاهنم
 !عومجم ارچ هک تسورردور شسرپ نیا

 ؟ دسناهدیسر یاهجیتن " نینچ هب « نازاس
 دامرهق بلاق زا اراهسیلپو ناهاگآر اک ارچ

 برگ اشامتسمدرمیاتههودنروآیم رادب قلطم
 ؟ دننکیم هئارا

 رگاشامت يتقو ۰ هعنآ یلصا تلع "

 ایاضف اب دروح رب رد ار« .یدوخ» "یمدآ
 قافتا وا یارب هک ار یعیاقو « .دنیبیم
 یسنعی . دنکیم لابنذرت هنامیمص « دتفایم
 قسلخ اب « دروفکاژ نوچمه یهاگآ راک

 تهابش یداع نامدرمب هک یئانشآ یوخ و

 « دیآیم راچد یراتفرگ هب یتقو « دربیم

 بلج دوخب ار رگاشامت تفوطع و ینایمس
 ار یگناگپ ساسحا نیا « دروفکار . دنکیم

 ور نسیمه زا, . دزیگنایمرب رگاشامت رد
 یلارگعقاو . تسا ربذپ سمل و سح شدوجو
 وا « نومآریپتایئزج ندادناشن رد هک یئاه

 . دنزیم نماد ساسحا نیارب دوشیم لامعا
 هنابا رگعقا و یسیلپ رتکاراک كي « دروفکار

 تسرد و « میدعآ هراشا هکنانچمه « تسا

 یار یاهلایرس یزتناف نامرهق لباثم هطقن

 . دربگییم رارق

 ۳ :هحنص رو هیقب

 امتس هراتس - ۱۵۷ هرامش



 . قیمع هاگ دیدزآ ناربا ردیزاسلاد رس و لاد رس قیقد یسر ری

 ...ناطیش مشچ تاب
 دودعمراغن « هزات یاهدیدپ ناونعب « املیساکینامز

 یتح «درک بلج ار یوسنارف كچوک ی اهنلاس نایرتثم

 روصعت نیا شنتورف و قوثرپ ناگدنروآ دوجوب یارب

 یاهدافتسا ناوتبیمرگ رس یارب زج نآ زا هک تشادن دوجو

 اهنلاس نایرتشم هک یزیچانیاهدوروقح «جیردنباما

 یهار هزات عارتخا هک دروآ شیپار رکف نیا « دنتخادرپ

 یعقاو رادُم امنیس نامزنیا زا . درب دهاوخ هزات یبسک هب

 «رصعیاهیزابهداشگر د و داد تسذ زا رنه روحم رد ار دوخ

 ۰ تخات تزاجت یوسب لعنراهچ

 «زاتشیپ راکفا یارب صوصخبوزاغآ نامه رد اما

 اب هک ینایند . دوب ریواصت فرگش ناهجب یلخبم « امئیس

 سیمرد ار دنمرنه تاروصت و تاملک ریوآتریح ینعسو

 « دنناوتب هک ردقره «,هثیدنا رد یدازآ جواب و دیدروت

 باسضتنا ار امنیس مدق نیلوا رد هک اهنآ .دادیم زاورپ

 یاهشیا رگ و یونعم ياههبنج هبهجوتینطاعرابزونه دندرک

 .دندوب هتشاذگن نیمزب ارب یرنه یساسحا

 رداما « تسنیا زایتهایشردء نویزیولت شیادیپ

 دوبنآ زا رترپ سب اهشوگ و مشچهک تفرگ تروص ینامز

 شایناسناو یونعم یاهزادنامشچاب طقف ار هزات یاههار هک

 .دننک اشامت
 یلوغ ههد دنچ رد هک یئامنیس ربارب رد نویزی ولت

 یدنچات و تسج نوریب هاگناهن ز
 یعیبطو .درکت امار هزات رازبا نا 1

 شیوخ تیمهآ هب ار ناگمه دوز یلیخ امنیس فالخب هک تسا

 تسد هدزباتش یاهدروآررب نیلوا هنوگنیدب و .داد رادشه

 : دش یلک هلئسم ود هجوتم ناراکر بنا

 . امنیساب نویزیولت تباقر لوا

 - نآ زا یرادربهرهب و هعسوت مود

 قیرطبفیرح نیا رباربرد امنیس نونک انزورنآ زا

 ثانیا وتسا هتشادیلاهنسکش و یزو رپ ؛تباقر یرادیاپ؛تواغتم
 ریاس راوج رد یلومعم هلیسو كي ناونعب نویزیولت هک

 یتحو توافت « تسا هتشاذگ مدق اههناخ رثکا هب لئاسو

 تساهدروآ تسدب زین. یلاهیرترب
 زا سر « برغ نارکفتم او نامبانش هعماج

 شقن و تیمهاهب هک دندوب یاهتسد نیرتمهم « ناگهنیپ

 و دنتخود رظن زورما یعامتجا یگدنز رد نوبربولن
 یایهاگ رظنو ثیلاعفزا یمهم شخب ؛ یسانش هعءاج تاقیفحت

 . تساهتشاد فوطعم ثحبم نیا هب ار دوخ

 زیولت
 هسکتآ زا ریغ نویزیولتهک رظن نیازا ؛دراد رارق امنیس

 یئوشاب « تسامنیس یعامتجا دربراکز ا یگرزب شخب لماش

 املیس

 تلانیارد
 تبسن - یعامتجا رظن زا" رتالاب یاهدر رب

 ثاسپ ناونعب مدرم یعامتجا یگدنز نطب رد رتهدرتک
 یگنهرف و یناهج تاعالطا شرتسگ لماع كي ؛ راکزومآ

 لمع یعامتجا رکف لکشت رد میقتسم یداه كي ناونعب و

 .دنکی م

 مامت و .ملیفشیامن لیلدب ۰ تسامنیس نویزیولت
 حرسطم امنیس یعامتجا درکر اک رد هک یتیلوئم و ریثات

 ددیآیم فیرعت نیا رد تسا

 هدرتسک یدعهب رد تسا یگنهرف یرازبا « نویزیولت
 نآرد یاهلیسو چیه اب نآ یبیرخت و یگدنزاس تردق هک

 ناعماو لرتنک « صصخت « لیلد نیمهب« تسین ربارب رامش

 .دنکيم بلط ٌشیوخ نامزاس رد ار یگرزب رظن
 شیامن زا هکنآ لیلدب ء تسینامنیس نویزیولت

 ودوریم رتارف ۰ یمرگرس روظنمب« ادص شخپ و ریوصت

 رادهیهع ار یعامتجا شزومآ زا ]یاهظحالم لباق تسق

 . ددرگیم
 ۰ دوریمرتارف یراکشزومآرازباو امنیس زا نویزیولت

 تیلاعف لکشت رد رتوم یلماع ناونعب دناوتیم هکنآ لیلدب

 ساعت رد هلافیب نوچو .دشاب ناناوج و ناکدوک ینهذ

 هدننک نوگر گد و هدنهد نیقلت یلماع ناونعب تسا مدرماب

 .دریگ رارق یعامتجا رکف ریسم رد
 نویزیولتشقن تیمها ناونعب یروآدای نیا رد هچنآ

 رارقلصفم تسرهف كي سار رذ هک تسیئاههتکن , دش هتفگ

 تسرهف نیارب تیمها اب یئاهددر زورما یسانشهعماج « هتفرگ

 اما ۰ تسین هلاقم نیاردنآ ندرمش یاج :هک تسا هدوزفا

 یناهروشک ردنوبزیولتتیمها هکتزآ .« تسا رکذ لباق هچنآ

 رتدابزیگنهرف و یعامتجاو یداصتقا لیالدب « ناریا لثم

 و اهنآ رد نویزیولت هک تسایئاهروفک زا رتساح و

 یعقاو لاغتشااب و هتفایميلعت و غلاب مدرم زا یرایسب یارب

 اجنیمهزا و دیآیم رد یزاببابسا تروصب مک مک « راکب
 كسشیا هک. امنیس یرترب و توافت ملیفرنه تهچ رد و
 .دوشیم راکشآ « هدرک (دیپ هدش تیبثت یاهبنج

 توافتم ككينکت ندوباراد زا رظنفرص امنیس نوچ

 ندیشک نوریب و یعامتجا بذج تیلباق و ضیرع درب

 رنه یوسب ار + هطیح « شنکسم یطوق زا یزورما
 ملیف هکنیا ۱

 دنهدیم ناشن مه نویزیولت رد ار ایند ككرزب نازاسلیف

 نویزیولت هدرپ شیاجنگ کنآ زا هتشذگ یلو « تسین یثحب
 یاههنحصوثداوح و اهیراکه زیر هولجو شیامن یارب هراومه
 ایند كلرزب نازاسملیف ملیف « تسین هاوخلد یلحم لصفم
 ندیدیدج دصقب هدننکاشامت و دوشیم هتخاس امنیس یارب
 رد« دوریم امنیسب توافتمیروظنم ابو یئامنیس ملیف كي
 رد و هناخ ربهک دنکیم راکشآ جیردتب نویزبولت هکبلاح
 تاناکما و , اههزیگنایمامتب دناوتیمن ناسآ و تحار ساعت

 زاک رس « مناخ رمق هناخ : نوجمه ییئاهلاد وس

 ی ناناولهپ 6 زا وتسا

 . دندوب راک ماجنادصق رظن زا ینساحم

 امتتس هزاتس ۱۹۷ هرامش ۱۳ هحفص ۲

 یاراد . دندرت چیه

 یما رها نهم : هعشوت

 + دشاب هتشاد افثیس

 یاهزبواتسدزا رتشیب هچ ره (ر نویزیولت هچنآ اما
 راسبنا نتئابنا و عیرس دیلوت؛ دنکیم رود امنیس یونعم
 یاضاقتو رازاب یاضاقتدعبیبو یرشق تساوخ و هیذغتیارب
 . تسامدرم تقو نارذگ و نتخاس مرگرس طقف رازاب

 نامز رنه هیامناج كنيا هک «تئوشخ و سکس

 هب طقاس یامنیس زا یرگشاخرپ یعامتجا رادومن و دوشیم
 میظنن نیصصختمرب واذگ نیا رد و:دنکیم تشن نویزیولت
 زا دننیباب هک تسا ناسانشهعماج و "نوبزیولت یاههمانرب

۳ 1 4 ِ 

 موسسربثات هنوگچ رود نادنچهن یاهدنیآ ات نامزنیا

 لسماک هعماج رد اردوخ نوعلمرود « ظحنم راثآ شیامن

 دوشیمراکشآ هاتوک اتبسن نامز كيرذنآ لصاحب و دنکیم

 رد و نسیئاپ تاقبط رد صوصخب ناوجون و هلدوک و
 لغحم رد اههچبندوب یارب ینیعم تعاس و مسر هک یتاعامتجا
 ناباپ ات همانرب عورش زا ار نویزیولت و دنرادن اهرتگر زب
 هازنیازا یبیهم شزومآ هچ دنراذگیم سرتسد رد راک
 ددنروآیم تسدب

 ءارسشیازا ,امنیسیفرعمدرومنیا رد رگید مهم هتکن

 تسین یبوخ فرعم امنیس یاربنویزیولت .تسا ناناوجون هب
 لساتسم و بوخ رثا كي یاهشزرا هیلک دناوتیمن و "

 .دناسانشب_گلدوک هب ار یئامنیس



 یزاسلاب رسزا هک هحدکت زا سپ نونک | #
 من زادرا رقراک یهمدقم نامه رد زونه هتشذگ

 ناگنییامنیس نویزیولت « شیب نادنچهن یراگز ور
 اسب « نویزیولت یارب یئاهملیف و درکیم هسوسو ار یدج
 یاوتحمزورما.دمآیم دوجوب یرنه راک دیق و یدنموزرآ

 « اهروشک رثکا رد ینویزیولت همانرب جیار یتنسپ هروم
 رازاسهایس نيا رد و تسا دنمزآ و قوشیب راکفا هلانت

 «دنهدیم اههلابز هب هار باسح یب هک اهنآ اعبط زیخفات

 » دش دنهاوخ نآ رابنا

 رستشیپ ینویزیولت یاههمانرب رد هجوت و شاکنک
 نایابیب عبنم و تسا زیگنافسات ایند یوسنیا رد اهروثک
 رگا الامتحا هک یسانشهعماج عون همه يارب تسا یقیفحت

 یئزج مهار, یقالخا لئاسهک ضاب زورباب و هزیگنا زونه
 یاعماج تخانش یسانشراجنه و + یسانشغرج«یسانشدردزا

 رامشردیتیمها یارادوراک  سار رد ,نب « دننادب

 , تبا هیلوا یاهشزومآ ۳
 ایس دناهتساوخن ینوپزیولت ياهرامآ نارگش هوژپ

 ارچ,دننادباکبس دناهدرک یناگیاب ناشدوخ یاربار هجینن
 یمتسکش یاهمانرب و دوشیم عقاو هجوت درومیاهمانرب

 ادسیپ ناهاوخ یصوصخب یبردیپ, یاهملیفارچ . دروخ
 زا لک يم

 لماکو یدج نادنچ هن -- یریگر امآ ِكي راد اهنآ
 عوضوم نیا كرزب یاهرهش رد طقف و - یشسرپ رظن زا
 رتشیبار یتاههمانرب هچمدرم هک دناهدادرارققیقحت ساساار

 تیمهاا * هوم با نتسناد ددصرد هکنآيب , دندنسپیم

 .دناهدرکدرط ای هدیدنسپ ار یاهمانرب ارچ هک  دنشاب

 و یبابازو راک تیمهآ رکذب یلاجم همدقم نیا یارب
 تاب یزور» دیاش امار , تساهدنامنیسانش تلع و یریگ هجینن
 فک رب ملع حالس ء هدش تیاده تسرد و ناوترپ ساسحا

 عامتجایاهناسربیسآ و اهبیسآ یلاسانش یار زر درگب
 .دیزآ رب

 ریگنانآ ناونع یاراد نویزیولت زا یشخب اما
 . تسآ «یزاسملیف» هدننک هبوسوو

 نویزیولست یارب ملیف نتخاسب هک شخب نیا
 مسلیف هک ی زک [رسهمهسايندامهرد نونکا هدراد صاصتخا

 رولطبس دنزاسیمهدودحم رد شیامن اب شخپ یارب ینویزیولت

 زیامتمیراک شور و خیرات ؛ صاخ تروصب ناریاردو ماع ,
 .دراد یئاسانش لباق یتروص و اهتسق رگبد زا

 مرگر س ملیفایند رد كنبا , شخب نیاهدمع تیلاعف
 یاهروکد و لئاسواب هک سکنآ هچ "تسا یزاسهدننک
 ردهک یکی نیا هچ و دزاسیم ار هدنیآ رد اضف «هدننک هریخ

 زورما راتفرآ مدآ یصوصخ و یعامتجا تالضعم مامت نابم
 هلاستشه تفههچب كي قعنمو لقع اب یدرمریپ لد لابند
 . تساناور

 لاذتبا « یزاس ملیف زا هتشر نیا راکشآ تفص

 ریبعت هبهنب نآ میمعت لباق و هدرتسگ یانعیب لا
 «یناتساد « یخیرات لوطم یاهملیف ردلاذتبا ! هنارکشنشور
 . یلیخت يملع « یسکس و یقثع

 راکشزومآ دهدیم تیانج سرد ماش ات ماب زا هکنآ
 نودسب و یفارخ یاهریبعت نودب «كنبا هک تسا یساف

 مشچا « بالرطسا و لمر و هراتس مکحب و علاط زا كمك
 دهدیم ناشن هار مدرمبوا تسداب و درگنیم ایندب ناطیش

 زفم رد شیپ لاس هدرناپ هدات هک كدوکب .ناوجونب و

 لقودلقی و یراوسعرچود و كدابداب هشیدنآ شملاس و كاپ

 ودزیم رود رکشبالگ و یشک تالکش انایحا و كلودكلا و

 یعیرظتسد نیلوا یوسب هداوناخ و ردام و ردپ زا شفطاوع
 فراعملاهرثاد« ديشکیمرپ « دمآیم شیپ تبحموشزاون اب هک

 زیسگناتریح یاهدومن و هلاتق لئاسو زا هدافتسا قرط

 راگنرو نایاپیب لاکشا و یقالخا تافارحنا و یرگشاخرب

 سیم یرگناریو و تیانج و یدزد و زواجت یاههنحص
 . دزومآ

 یشزومآ نینچ ضرعم رد هکنآ - زورما كدوک
 ميتشادامهک ار ارذگ و كچوک یتخبشوخ نآ یتح - تسا

 هدنیآیگدوسآ مه وت « لوا نارود یتوگرخ باوخ رد و
 « كنیانویزیولت« تسا هداد تسدزا « دادیم نامزاورپ
 . تسا تیانج رادناکد

 اب هفرح نيازآ هزات یاهتشر ام نیمزرس رد اما

 یارسب یزاسلایرس . تساهدمآ دوجوب هژیو یئاههصخشم
 یفطاع یاههیام رهوج زا زونه « نیمزرس نیاردنویزیولت

 نتخاس .اههیام نیا زیگناوبحرت تهالب زا مه و تسین یلاخ
 خیراترد یاهزات لصف نویزیولت رد شیامن یارب لوطم ملیف
 دسک_دوشیم_هتشادنی فالخب و تسا_یسراف_ملیف تسکش

 راوتسا راکرس

 ثحب .و وهایه و دیاپیم یاهظحل یارب ینویزیولت ملیف
 و نادرسگر اک یارب یترهش و رابتعا هدنزاس نآ هرابرد

 مهردهرهچ رادومن ینآربا یاهلایرس «ت سا ملیف ناگشیپرنه
 دوخ ناگدنزاس یگنهرف و یئاناوتدقف هدننکاشفا و

 .دناهدوب

 دشابیاهدرتسگ ناخ نویزیولتهک سریم رظنب (ودب
 .دنردهیامو دادعتسآ هک یناسک یارب

 و دادعتسا نیا دناوتیم یعجرم هچچ یئقج
 ٩ .دنک تیحالص نییعت هداذ صیخفت

 یقفوم نازاسملیف ابلاغ ینویزیولتلایرس ناگدنزاس
 نویزیولت یارب نتفرگر یوصت و نتشون نونف زا « دناهدوبن
 ستنس و نارادگنهرف « ناناد یروئت بلغا اهنآ « هتفذگ

 تین و .دناهدوبن مه یبوخ ناسانشینآریاهعماج و ناسانش

 ادب رثکا ملیف نتخاس هار زا لوپ هیهت رد ناغهناموصعم

 نویزیولت اب یراگزاس رسدرد هک ارچ هدش هجاوم تسکش
 « «ناوخ نیلوا» زا نتشذگ و دراد ادج یاهصق دوخ

 ارهیام و

 شش هب تبون ات رمع لاسودكي نتفر تسدزا اب تسا ربارب
 دننادیمودناهدرک هبرجت ناراکردنآتسد و سرب دعب ناوخ

 راسک تدم لوط ٌشکاشک رد هدمآ تسدب هچنآ ابلاغ هک

 رنه یهبامناح تانب هک «تنوشخ , سکس»

 .دنکیمتی ارس نوب زی ولت هب امنیس زا تسا نامز

 . تسا هتفر تسدزا

 دنچ ره ساب هدراهچ ششوپ ربززا «هناعوصعم تین» اما
 هناتحریب« اههیثرم و اهدورس و اهراعش باقل و ملیف تعاب
 رابره هک تواغت نیااب تساءداد ناشن ار دوخ
 . هتفگ نخ شوخ

 « دناهتشاد رتاناوت و رتنیگنر ینابز ه اهنآ

 .دیلوج تقیقح و یتالیا و یمدرم و یتسود یاهیئالال
 .دناهدوزفا هناموصعم تبن نیاهبمهار خیراتیاهنجل

 سفن و تسا هعماج نابز نویزیولت « رگید یوب زا
 اشامت . دریوخیم هدننکاشاعت هرهچ هب ورردور هک زاسلیف

 تسا یرگبد هدننکاوغا زاسهریخ و عیسو داعبااب هتننک
 ثحب و وهابه اب هکینامز . ینویزیولت ملیف هدنزاس یارب
 بش هب هک درمشیمزور و دنامیم رظتنما هماج زا یتعیق

 و حرش مه اهاماننیگنر و « سرب نالف ملیف شیامن ررقم
 ۳۱ هحفص رد هبقب
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 « یوسنارف یهرهش زاسلیف« نوسربربور
 ددض رد هراوده وهدتخادن شا دایز "یارپ یتبغر هاگچپ
 یزاسلیف نایلاس مانت یارب مایف ۱۲ مقر .دهدن یشرافس و ینیشام ملیف یهیهن +

 .ِت يعقاو نیا یایوگ« ( دسریم لاس ۰ 1
 رطاخ هب شاهیهت هک تسا« ناطیش .الامتحا». نوسسربلیفنیرخآو نیمهدزاود

 كسک ملیف یهیهت هب هک روثک نیا صاخ نویسیمک و هسنازف كنهرف ریزو رظن فالتخا
 . دشت هتفریذپ ناک یهراونشج ردمسم نآ زا سو .دیرفآ لاجنج ۰ دنکي

 یاهملیفزا یکی  «رببیج» اب یئاهتهابش ناونیمو هتشون دوخ نوسرب « ار همانملیف
 یریذپان  شزاس و. یلوج هزیتس حور ساسازسب ملیف مت . تفای نآرد  نوسرب یا

 تائاکما ات دشوکیم : دوخ يهفماج رد هقرغ« ن

 ؛مسسه راب نیا ۰ نوسرب . دوشیمن لصاحیتیقفو
 . تسا هتفرگ یزاب یاهفرحرسسیغ و هتخاتشان نارگیزاب زا هشیمه نوب

 تسا هب ) نوسز

 ایلا رتسا رد نیل ربمچ دراچبر|ار شملیف نیمشش « دووتسبا
 دنکیم ینادرگ راک

 نیمجنپ اریخا هک دووتسیا تنیلک 8

 دناسر مامنا هب نادرگ راک ماقم رد ار شلیف
 دش هداد شیامن مه ناریا رد ملیف نیا و
 ینادرگر اک تامدقكنيا ,(یغایرلیو یزوج)

 هک هوالع هب دنیبیم كزادت ار شملیف نیمشش
 دوب دهاوخ زین ملیف نيا.یهدننک هیهت وا

 «بلط زرابم»  دووتسیا تنیلک ملیف نیمشش
 لوا شقن رگیزاب « یودوخ هک دراد ما
 رپ ناتساد كي « ملیف نیا . دوب دهاوخ نآ
 . دراد یسیلپ یاهنیمز رد جیهم و ارجاع

 هک یئایلارتسا نادرگر اک ربور
 وا زا« كلار كنپگنه رد كين كيپ» ملیف
 هداد شیامن نارهت یهتشذگ یراونشج رد
 ارنیلربچدراجیر «شملیفنیرخآ یارب . دش
 یارب ار نیلربمچ « ریورتیپ . تسا هدیزگ رب
 هدرک توعد ایلارتسا هب « ملیف نیا رد یزاب
 ننا رد شیزادربءلیف رگید یدنچ ات هک تسا

 نیرخآ» « روبزم ملیف . دوکیم زاغآ روثک
 . دراد مان « جوم
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 « لئونوب سیئول
 یامنیسریپ داتسا لئونوب سیئول

 یم ار تلوهک نینس هک دنچره « ایناپا
 تا هتسشنن یاپ زا زونه اما دنارنگ

 نس تشذگ اب هک ینازاسلیف بلغا فالخ رب و

 یسم ریپ زین ناشیاهملیف ؛ اهنآ زا یلاس و
 مسلیف زا كيره « لئونوب یاهملیف .دنوش
 هژیو هسب تسا رتناوج و رتتوارطاب یلبق
 زینلئونوب یهبرجت رگنایامن « اهملیف نیا هک
 یسابتقا « لئونوب داتسا ملیف نیرخآ . دنتسه
 تسا«سیول ریپ»یاتشو یمیدق لوون كي زا

 زا يرثا هب یهاگناب "زین لوو دوخهک
 «تسا نزكي ناطیش» مان هب «كربت رتشآ»

 «تالبامتروک تینیع» « ملیف .نيا . هدش هتشون

 تسخن شقن یارجا یارب لئونوب و دراد مان
 و تسا هدیزگ رب ار یرودنانرف مهزاب نآ
 وک و ب لوراک ۰ ردیانشا ایرام « شرانک رد
 . دناهدش رهاظ انیلومالجنآ و

 هطقن « تسادیپ ملیف مان زا هکنانچبه
 و یناضن تالیامت یسررب « لئونوب رظن
 ینورد كرحم لماوع اب ههجاوم رد ار یناور

 دنیشن یمن یاپ زا

 زیت و دنت هاگن «.كش یبو . تسا ینوریب و

 زین ملیف نيا رد نانچمه « نز هب لئونوب
 . تسا حرطم

 ی ولامشپ کس
 نانادرگر اک زا نسنویتسا تربار لق

 اهلاس هک تسا ینسید تلاو یناپمک دآز هناخ

 سکلوف ریظن یئاهملیف « ویدوتسا نیا رد
 تا روبزم یناپمک راک لاور رد هک هدنرپ
 نید .. دزاسیم هدوب ینسید تلاو تساوخ و

 تسا سنویتسا یاهملیفروهشم نیدمک « رئوج
 تسیئاهملیف یمئاد نارگیززاب زا زین. وا هک

 . دوشیم هتخاس ینسید تلاو ینامک رد هک

 كس» « ود نیا كل رتشم ملیف ,نیرخآ
 ماهلااب !رنآ ۰ نسنویتسا هکدرادمان «ولامنپ
 ینسبد تلاو یهتشذگ راثآ زا. یکی .زا

 . ولامشپ كس نیلوا . تسا هدرک ینادرگر اک
 + شنارگیزاب هک دش هتخاس ۱۹0۵, لاس رد

 . دسندوب یاروسمكع درف و رک یمات

 رصع»

 «زجیرب نلآ ملیف نیرخآ ثداوح لق
 هلسک درذگیم یلاداناک كچوک رهش كي رد
 یمجنر « كنج یاهریثات و جیاتنآ زا زونه
 لامعا رد ار اهریثات نیا « زجیرب نلآ ,درب

 . دنکیم یسررب یسیلگنا ناوج ملعم "كي
 یاهیناوتان و اه ینمشد , اهمنقع هک یماگنه

 یولامش كس كي هک تسا ینیریش یاها رجام

 «زنوج نیدرب هوالع . دنیرفآيم كنر دیفس
 نیو .نانیک « یوناک میت « تشهلپ نازوس
 |. دنتسه ملیف رگید نآرگیزاب وکتونیس نیشو

 «یهانگ ی
 یب « دنوشیم رهاظ شدوجو رد « وا یسنج

 ,كبابیم كنج رد ار هشیر زجیرب نلآ یئوج

 بلط ,حللص درف رب «كنج :نامز رد هک ملعم

 راتفرگ ؟ز .دوخ یزیگنامغ وحن هب «هدوب
 درس یمویب,گب و. ناوج رتخد كي) نزود
 «دولآمغ یگدنز كي زا سپ . دنیبیم(جازم
 یاهبریگ ردو نانز نیا اب ناوج ملعم دروخرب

 «زجیرباک تسیلاهارجامیهنیمز , اهنآ یفطاع
 یئوج یپ ار. كنج زا دعب یناور تاریفات
 کیه

 رسنراو دیوید « ار ناوج ملعم شتن
 ۳ و درادجدهع هب ( نحن علت ملیف ساعع)
 هلنای یدورت « نمکالبروناه « ملیف نا رگیزاب
 ,دنته ردنیل تل و رتیکواه تربار



 | و ۵ ۵ ۵ هه ۵ ۵ ۵ ۵ اه اه هو «رویلاگ ی اه رفس» دیدج یزاسزاب_

 تسا هدنز یامنس و نوتراک زا یاهزیمآ ؛ هزات توسرو

 دنتفرگ میمصت_نازاسلیف یتقو 0
 نوتراک زا یاهزیمآ هک دنزاسب یئاهملیف
 هک یهار نیرتاس « شابهدنز یاهبدآ و
 نارسگبزاب هک دوب نیا هدیسر ناشرظن هب
 رارسق كنریب یهنیمز كياب یلحم رد ار
 نآ رب « دنهاوخیم هک ار هچنآ « دعب و دنمد

 یطولخم « بیترت نیا هب و دننک یشاقل هنیبز
 . دنروآ تسدب هدنز یاهمدآ و نوتراک زا

 تب و یلصا یاضف الومعم « اهملیف نبا رد ريیپ

 :ت « نارگیزاب و دندوب نوتراک یگمه
 نویسرو رد اما دندوب هنحص یعقاو رصانع

 یاهرفس» كيسالک ناتساد زا هک یاهزات
 شور, هدشهتخاستفیئوس نیدرثا« دوویلاگ
 . دوشیم هدهاشم یرگید

 شقن سیره دراچیر هک .هزات ملیف رد
 نارگسسزاب ادنبا ( دراددهعب ار روبلاک

 ودناهدرکزابدوبمژالهک یاهنیمز رد هدنز

 یشاقن «  ینوتراک_یاهمدآ سپس
 هیقا و اضف کا تا سبب یوم

 یاب شور فا
 ینسید تلاو نیا زا شیپ هتبلا . دنت»هیعفاو

 یشور نینچ شملیف دنچ زا یئاهتمسق رد مه
 ملیف نیلوا نيا اما ,دوب هدرب راک هب ار
 هدش هتخاس قیرط .نیآ هب هک تسا یلماک
 , تسا

 درسسم یارجام« رویلاگ یاهرفس
 ؛بیجع نیمزرس كي رد هک تسا یئوج هثداح

 . دوئیم مادنا كچوک یاهمدآ رانفرگ
 نيا زا زین یرگید یاهنویسرو ۰ نیا زا
 تسا هدش هتخاس هبذجرپ و هثداحرپ ناتساد

 قیفلت نامه رد دیدج نوسرو یگزات اما
 نینچهک ی درم . تسا هدنز یاهمدآ «نوتراک

 هبروپلاگ یاهرفس نتخاس یارب ار یاهدیا ده
 درادما رگنیرتسا لکیام « داد تروض نبا

 باختنانآ نادرگر اک هلمج زاو ۳ رگیزابوهدننک هیهت : یتبب نراو

 یهیهت هب اریخا هک یتیب نراو ٩

 هیهت هک یئاهملیف رد و هدروآ یور زین مایف
 كرادتردء تسه مه شرگبزاب دوخ « دنکیم

 مسسزاب هک تسا شلیف نیرخآ یهیهن *
 تشهب» "ملیف نیا . دوبآ دهاوخ نآر گیزاب

 یویرانس هک دراد مان.« داب رظتنم دناوتم

 لماوعرپاس زونه اما هتشون «یم نيلا» ار نآ

 یاسهملیف رگنپرتسا . تسا هنحص حارط هک
 زا یرابسب حارط و هدرک یحارط ار یرایسب
 تسا " هدوب مه ینسید تلاو یاهنوتراک

 «بیاجع .نیمزرس رد سیلآ» ملیف رد و
 : تسا هدرک |راک زین

 كرزب میت ۰« ویدوتسادو ونیپ» رد

 یاهمدآ ره « ویدوتسا یهنحص رد رگنیرتسا
 « اهنامتخاس . تخاس لماک روطهب ار هلوتوک
 رد و لماک روط هب « اهنادیم و اهنابایخ
 هسیاقم رویلاگاب دیاب هکنانچنآ ءیعقاو داعبا
 هچنآ غامت « ور ننا زا هدش هتخاس « دوش

 دنتسه یذعب هس « دنوشیم هدید هنحص رد هک

 تکرح اهنآ نایم رد رگیزاب . اقیقد و
 . دنکي م

 روگیف اهص و اهدص « رگنیرتسا
 هسک هدیشک يکسورع یاهمدآ زا فلتخم
 موادت رد « ملیف ناتساد تهج رد كي ره

 و دندادیم ناشن ار یتکرح « رگیدکی اب
 لماک نآ زوکد و هدنز زگیزاب اب ار ملیف

 یاهدع زا رگنیرتسا « هار نیا رد . دندرکی م :

 كسیژلب ویدوتسا نویزیولت یاهروتیمینا زا
 هنیمز نیا رد اهلاس ءیگمه هک تفرگ كمك
 هسک هوالع هب . دناهدرک یزو دناهبرجت

 زین امنیس روهشم یاهراونیمینا زا نتدنچ
 «رگنبرتسا رب هوالع . دنتشاد رارق سار رد

 نوسلدنمینوتنآو « سیلگنا زا چیر سیند
 یروتاررپما دارفا « رگید یدادعت هارمه هب

 .دنديشخبناجار مادنا زیر یاهمدآ یهریزج
 فینصت نارگو ل لشیم «ارملیفكيزوم

 كراتسا ماهارگ « یلش نمرون یادص و هدرک

 زا وال یسب و نیولم یرآوم « یتیر تربار
 ملیف رد « ینوتراک كچوک یاهمدآ ناهد
 , دوشیم هدینش

 ! هدرکن جاودزا نز

 شلیف نیرخآ « یکسروزام لپ 8
 ینادرگر اک تسيبنرقسکاوف یناپمک یارب از"
 «هدرکن جاودزا نز» ملیف نیا . دنکیم

 لسیج؛ستیبانلآ «شنارگبزاب و دراد مان
 . دنتسه یفروم لکیام و روبیالک

 : ۷ ناهجنویزب ولتنتن آیور :

 اس 2 ۵ 2 ۵ ۵ ۵ ۵ اه هه ۵

 : تایلبت ریار

۰ 

 لابرس رگیزاب . كيلب  تربار
 یهمادا زا دهاوخیم «اتراب» ینویزیولت
 هب و دنک یراد دوخ لایرس نیا رد یزاب
 : دیوگیم . دروآ یور امنیس

 شقل ؛ نویزیولت هب ندمآ زا شیپ»
 . مدرک م یزاب یتیمها یب و هاتوک یاه
 ویدوتسا نآ هب ویدوتسا نیا زا تسیابیم مادم
 دوب متسد رد مهالک هکیلاح رد و متفریم

 نج هب ار شقن نیا منکیم شهاوخ : متفگیم
 الاح اما ! شقن نآ « دشن مه رگا دیهدب

 هسب « دناهدید نویزیولت رد ارم هک یمدرم
 زاب هک .درادن يليلد و سانشیم ارم یبوخ
 هتشاد ار هتشذگ عضو نامه ء امنیس رد مه

 ۳ « . مشاب

 رد یدوزب كيلب تربار « لاح ره هب
 شقنراددهع «یئالط "یشوگ» ما هب یملیف
 شدوخ هکنانچنآ دیاش . بش دهاوخ یمهم

 «نویزیولت رد شتیقفوم « دنکیم اعدا

 هزات یلایرس رد یفروم نپ
 « فیرگ لاپرس رگیزاب یفرومنب

 مانهب یرگید لایرس رد یزاب شیپ یتدم زا
 نب ۰ تسا هدرک زاغآ ار «هرهچوددرم»

 مدرم هب زنوج و تیمسا لابرس اب یفزوم

 هک میدوب ملاوربخ نیا زا .شیپ
 لایرس ینانارپ تسا رارق
 هداد شین ناریا رد ینامز هک

 بوبحم ی زا 13 (شاپسا یاقآ)
 دزمتسد هک دش هآردس < لابرس صخشم و

 ار نوی رب ولت

 مه امنیس رد وا قیفوت یهدننک نیمضت
 . .دشابن مه "دیاش . دشاب

 .دیسر ترهش هب فرگ اب و دش هدناسانش
ً 2 

 لاسیرس كپ زین یفرومنب یزات لایرس
 كي شقن هب نآ رد یفروم هک تسا یسیلپ

 هدبش رهاظ یسیک مات مان هب یفخم رومام
 است 

 ! تسا هش مسلط.« ابّضف ناز

 ؛دنراد ار لیف نیا یهیهن دصق هک ثنومازاپ
 رهار یومین تبقاع هک دندوب رکف نیا رد
 یهمزمز اما درک دنهاوخ ینار هدش روط
 و ) نارگیزاب ریاس زا |رتشیب تساوخ رد
 . نیا اما تساخرب زین (رنتاش مایلبو هلمج

 همانملیف هکلسپ تسین روبزم
 حالا تسپابیم هک دوب یصقاون

 یوسیرانس حارط «یرب ندر نج»
 نتشون هب فظوم «

 اما دش زبت اضف ناز
 ثنوهآراپ ناربدم « ار وا یهمانمایف

 لاسپرس في هب تهارش هک تهج نآ زا

 هب ار نآ و دتف ریذپن:: .لیف
 رارف و دهد ناماسورس .ات دندرپس ندفاک لیف
 دنک ینادرگ راک ار نآ « نمفاکدوخ تلا

 زابو يزوج ملیف تسرانس « نمفاک لیف
 مه ار نآ ینادرگراک دوخ هک تسا یغای
 ۱ تم زا ی فیدرک عورش
 هک مرا

 یومیندرانولل ۰ هک نآ رگید یهتکن
 هاهنشیپ « هایز دزمتسد تساوخ رد رب هوالع

 وا هب زین ار ملیف ینادرگراک وب هدرک

 ۰ دنراپسب

 ات دراد



 - [ ؟درادن رادیرخ نا ربا رد بوخ یامنیس ارچ وگتفگ ...شرازگ

 0 ۱ :میاهدیس رپ امنیس نارگ اشامت زا

 نوسرب ربور رادگ هل ناژ « وفورتاوسذا رف اب آ
 1 ۹ دیئوگ ما ریوسنا رف یسکس ی ؟وفو رتاوسنا رف : لصحم كي -: دینک هجوت اهباوج زا یضعب هب

 ! دننک منامهم هک نیا رگم منیبیمنار یجراخ یاههلبف : یلبرت یهدننار كي
 . درادن ار نآ شبامنو دی رختا رج یسک, اما تسا دوجوم رادگ میلیف : امنیس كي ریدم -
 ؟دهدیم یسک هچار شررض باوج « دنیبیمنیسک یتقو « مینکدراو ملیف اهنبا زا : ملبف یهدننک دراو ثكي ب

 دان, وسراهچ هب تیدرت

 دناهدا

 ربتعم یاهنا

 از ناشیاه 7
 نارگاشامت یئوگ .« » :تابرشن. زد

 یناگدشنیرفن ار ای زا یاهابتیسو
 شیانسن و اشامت هک دننادیم

 تسا یقافتا « زین نیا هک دید .
 زا یهورگ یاهملیف . درادن

 یصوصخ .شیامن تب. یتح ۰ نازاس

 یامنیس و دنبابیمن

 ناریا رد یلک دپ  شنارگ امنیس مرچالو
 . دناهدنام هتخانشان

 دن دیدن ینا رانا رگ اب
 ؟دننیب یمن ارچ « دیآ

 :دنها وخیمنا رب
 شیامن ار اهنآ یاهملین ناز ادامنیس |

 - ۱7 هحفص [7]

 ۰ اشیاهملیف

 باعروتک زا یاهراپ

 اگدننکدراوارچ و دنج

 ؟ دننکیمن دراو؛نارگ
 دیناوخیم هک

 با زا یملیف ؛

 اب

 مینک ی م زاغآ ار وجو سرپ "
 اغج) ااروئاپ امنیس لباتم رد

 رته یضعب مسا . دنشابیئامنیس منکیم رکف
 نیو ناج لثم مسانشیم ار یجراخ یاههشیپ
 لاحب ات دبتفگ هک یئاهمسا نیا اما

 هکنیا رگم مورین دابز یجراخ ملیف نوچ
 یسناریا رفن ود نآ !دننک متوعد ناتسود
 « . مسانش يمن دیدرب مسا هک مه ار

۳ 

 یس یناربا یاهبلیف هثیمه نم»
 . دیتفگ هک مه ار یئاهملیف نیا اما

 « ۰ ماهنیدن لاحبات

 نت دنچ اپ هک ميراذگیم شتحار
 امنیس لخاد هب « دنتسه شهاربه هک رگید
 یوگ . , د

 یجراخ ملیف ثكي ۷ امنیس نوچ دناهدرک
 یناوجون؛ یکیدزن نامه رد | دهبیم شیابن

 امتیس هراتس ب ۱۵۷ هرامش

 یسب

 رارکتاروفورت مان دناوتیمن تسرد هک یلاح
 : دیوگیم  دنک

 ناتروسلظنم « ناهآ ؟وفورتاوسنا رف»
 ٩ تنا یوننارف یسکس یهراتس

 .ميئآیمن رب شهابتشا عفرددص رد

 یب راهظا « ميرطشیم هک ار یماسا یهیقب
 ثلا دیهش و یوایمیک زا . دنکیم یعالطا

 لوگو
 نادرسگر اک هک منادیم طقف »

 «.دناهتخاس یئاهملیف هچ منادیمن اما دنتسه

 « یاهزافم لخاد

 لاوئس مه هز

 میریم

 .مينکیم
 لیرارگ امت هر

 ندیدب یاهقالع نوچ مسانش یمن ار یجراخ
 یسنازیا رفن ود نآ . مرادن ناشی اهملیف
 « . دناهراکچ منادیمن مه ار

 :"میوشیم رگید یاهطقن یار

 ؟ دنیوگیم هچ ریس
 یرنه یهدکشناد یوجشناد ود

 یهدکشناد هب « هلاژ ناب ایخ رد القا
 هدکشنآد , نریم كيتامارد یاهرن

 دسحاو هک یاهدع طقف و تسا تولخ
 هدمسکشناد طایحا رد دناهنفرگ ین طسبات
 وجشناد نارتخد ,زانت ود اب . دننزیم مدق

 تبخص « .دنتسه ندش جراخ لاح رد هک
 شیامن یهتشژ مود لاس ؛ ودره .

 :]یم فرم ۷ و دنتسه یکسور
 هک یلوا زاد دنیاوک نامتالاوئس
 یم دنکيم یفرغم هدازرفعج اون ار دوع
 ثلافدیهش « كيربوك ۰ رادگ ایآ هک میسرپ
 : دیوگیم ؟ هنای دسانش یم ار یوایمیک و

 یوسنارف یاشیپ رنه رادگ لول ناژ»
 ار ثلاث دیهش . مسانشیمن ار كيربوک . تسا
 ناجیبتعیبط یاهملیفاک منادیم و مسانشیم
 اهنآ-اک تسا هنخاس ار هداس قنافتا كي و
 اهلوفم « ,یوایمیک زا اما . ماهدیدن ار
 دسیب « , دوب یبوخ ملیف هک ماهدید ار
 : دنکی م ةفاضا

 بوسخ ملیف منکیم یعس هثیمه»
 هک یئاتسود زا « راک نیا یارب و منیبب

 یمن نوچ منکی م لوس « دننیبیم ملیق
 .منکف لتیسلیف ره ندبداب ار متقو مهاوخ
 ندسنام سانشان تلع « نم یهدیقع 4
 یارب هک تسا نآ ناربا رد بوخ نازاسملیف

 تهج نیمه هسب و دوشیمن .خسیلبت اهنآ

 مینک یم کی م
 کسورع



 یرثوک ریگناهج - باحس : زا شرازگ

 سس

 دیسانشیمار...9ینوینوتنآ تای ربوک اواس وروک

 !مسانشیمنا ر «اه هش رنه» نیا نم مقساتم : روا تاب

 ! دروخیمن ملیفهب اهلوغم مسا .ماهدید ار اهلوغم یوابمیک زا : دنمراک كي سه

 | دید ربمانهک مهینا زاسملیف زا . مدنسبیمن نوچ منیبیمن یناریا ملبف :(ناربا لابتوف یلم میت نابهزاورد) یدشر روتقنم ب

 ! جمهفیمن نوچ منيبیمن یملیف

ِ 

 هب و متیبیم نیرتبو رد ار ملیف یاهسکع 8

 « . سانشیمن ار اهنآ یسک هک تسایعیبط

 تسوا سالکمه هک یرگید مناخ رتخد
 وا زا.شیرپ ه تیون تا یاب ما

 .مشبنکیم رارکت ار لاوثس نامه . سرب
 و دنکیم یفرعم یریما شونایک ار شدوخ

 دجدیم باوج
 كيربوک .یلناتسا و زادگ لول ناذ

 منادیم طقف ار ثلاث دب مساش یمن ار

 یهدن زاسیوایمیکز بورپ.تسا نادرگر اک هک

 «ملیف ندید يارب نم . تسا یگنیب غاب ملیف
 یوگلاو مریگیم كمك مناتبود یهاگآ زا
 نوسچ مرادن ندید ملبف یارب یصوصخم

 یاهملیف ,اما موریمن امنیس هب دابز الوصا

 یم جیجرت یناریا یاهملیف هب ار یجراخ
 هد

 هعجارم یارب اد یبسانم عقوم رگا
 تیم « میدوب هدزک باعتنا هدکشاد نیا هب
 نایوجشناد نآ!یرتشیب دادقت اب میتناوت

 یهتشرنایوجشناد هژیو هب , مین
 امنیس یه[ نازی وت

 رههب اما دزاس نشور زین ار ناوج یاهناوخ
 رگا ؛ ار وجشناد ود نیمه اب وگتفگ  لاح
 هسب « تسین امنیس ناثیلیصحت یهنشردچ
 زا .(ربتعم نادنچ هن هتبلا) یکالم ناونعب
 ذایم هاّژرهرابود .میئا ةب یاهخساپ

 1 الاب حطس یاهناد رک راک

 «میئآیم هک رهش یالاب یوس هب 8

 هسسب ناممشچ جات یشزرو هاگشاب لباثم
 بیم روشک روهثم یاهت

 دزوم یماسا یتقو
 1 : دهدیم باوج یدیشر «:میئوگ

 ٌملیف و مسانشیم اركيربوک ی لناتسا»
 طقف ار هیقب . ماهدید وا زا ار سوک اتراپنا

 یاهملیف هک دنتسه یناهنادرگر اک منادیم

 یمار ناشیاهملیف هناما . دنزاسیم الاب حلطس

 .مراد_اهنآ زا یرتشیب عالطا هن و يسانش

 اما مسانش یمن مه ار یوابمیک زیورپ

 یملیف یلو مسانشیم ار ثلاث دیهش بارهس
 , ماهدیدن وا زا

 یناریا ملیف دابز « یلک روط هب

 یه نم هک تسین یحطس رد نوچ منیب یمن
 ار یرنه دصرددص یاهملیف ابا مدنسپ

 ردرس اهنآ زا یزیچ نوچ مرادن تسود مه
 « یناریا یاهنادرگر اک نایمزا « مروآیمن

 ملیف وا زا و مراد لوبق ار یلاوقت" رصان
 ناج یئاد لایرسو نآرگبد روضح رد شنارآ

 :«ماهدید ار نوتلیان

 هسسب جاینجا « بوخ ملیف الوصا

 ناسگدننک هسهت هک دراد یدایز یهجدوب

 ناشیاملیفیارب ندرک جرخ زا « یناریا ,

 هچ یسور یاههملیف هک دننیبب . دننکی مغیرد

 سیم هآر هب یئادص ورس هچو تا" جرخرپ
 هب بوخ یامنیس ندناسانش یارب . دزادنا

 یایسنگ هار دناوتیم ۰ یلپتلمیناهملیف
 « . دشاب نآرپا :یامنیس

 تعانف رصتخم نیمه هب , یدیشر
۱ 

 «لابتوف نیمز رد شایزیت و دنت فاأخ رب هک

 یملس. دهدیم ؛ دنکیم تبحص مارآ

 ۰ دیوگیم
 مادکچیه « دیتفگ هک يئاهسا زا»

 لوفم ملیف هک یوایمیک زج هب مسانش یمن ار

 مشوخ نآزا یلیخ و ماهدید ار وا یاه

 مسا هب « ندید ملیف یارب الومعم نم . دمآ

 بسلغا نوچمنکی من یهجوت نادرگر اک
 ملیف یثیپ رنه اما مسانش یمن ار اهنآ

 کا یمس لاح ره هب یلو تسا مهم میارب

 زا شیپ امنیس هب نوچ منیبب بوخ ملیف می

  بوخ ملیف و مهدیم تیمها اهرنه ریاب
 البق هک تسا یلتاسم لح دیلک میارب یهاگ

 « ۰ ماهتشادن یهاگآ نآ زا

 نیرمت مزاع مادکر ه , تسیلابتوف ود

 ورکف یدیشر . دنتسه ناثدوخ یاهمیت رد

 حس یملبم و تسا ,یلم میت شیپ شرکذ

 رد ارام و دنکیم فطل ۰ دلانیم اپدردزا

 قالاب یاهنابایخ 2

 میوشیم ادج مه اهنآ : زآ , دنکیم هدایپ رهش

 + ميوریم كنرف رهش :امنیس یوس هب و

 رهم اضر اپ یئوجرهم سابع
 !3 یئوج

 نیتسخن .« كنرف رهش :امنیس یچلرتنک

 شسرپ .دروم_ لحم .نیا .رد هک تسیبک
 نداد باوج یاج هب وا اما +ریگیم رارق ام

 نیل

 نا شم

 - ۱۷ هحفص

 | تیم حرطم ار یر عوضوم « لاوئس هب
 ۳ طبریب مه نادنچ هتبلا هک دنک
 ٩ تا ماه

 «  دب یاهملیف . منک نانتحاراقآ »

 ۱۰ امنیس رگراک نم , دنتسه اهملیف نیرتشورفرپ
 ره . میوگیم مابرجت یور ار نيا و مته

 رد هچاسپ و كل ات دنچ هک یلذتبم ملیف
 امنیس هب ار رگاشامت نیرتشیب « دشاب نآ

 ! یرگاشامت هچ مهنآ

 | یلاوعد نارگ اشامتزا رفندنچشیپ زور دنچ
 ۱ یم و دیدوبیم شاک یا هک دنتخادنا هار

 « . دیدید

 ۱ ناهتاسیا عود : اهییننیول

 و دناشکیم

 سیم 2 : عیسرپویم . ميوریم ناشیوس هب

 تسا یفنم ناشپاوج «؟دیو رب امنیس هب دیهاوخ

 ۳ ۱ ته ناتسوب رک تیرگی

 بره . میسرپیم ناتهقالع دروم یاهملیف
 :دنبوگیم . دنکیم لیمکتار یرگید یهلمج

 هک مينيبیم ار یتاهملیف « عشیب»
 « ۰. دهدیم شیامن هصق رهش امنیس

 یگنهآ شوهم شمان اهنآ زا یکی
 «.ود ره . روصنم ادیل « یرگید و تسا

 : دیوگیما یلوا . دنتسه یئامام یوجشناد
 هک منیب یئاهملیف مراد تسود »

 «« دنشابن لذثبم و دنشاب راد ینعم
 دروم یجراخ یاهنادرگ راک یماسا

 اسهنآایآ هک میسرپیم و ميئوگیم اررظن
 ۰ یسلوا مناخ رتتخد نامه .دنسانشیمار

 : دنکیم تبحص شتسود
 طقف . مسانشیمن ار مادکچیه »

 زا شک

 ۲۳ هحفص رد هیقب
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 یسانشهعماحهاگ دید زا رصیق : تسخن شخب

0 
 هناثیبب عقاو یشواک رس زا هکلب فراعتندصق هب هن « یپایپ یاهیسررب نیرد

 ؛هدش تیبثت دنمشزراو توافتم یناکم ردناشیاهدروآهراک ار ینازاسمایف یامنیس

 زا هنو یریگ ههبج دصق هب هن اهیسرربهلسلسنیا .تشاد میهاوخ قیقد یرورم
 دشميهاوخ هربخ «دیما» نازاسلیف یاهملیفیاهتوقو فعض رد . تسا فیرعت رس
 دهاوخ درومیب یاهیالگ ره سپ . مينک صخشم ار اهشزرا تثیثح قیرطنیا زا ات

 ۰ نارسسیا یامنیس ینادیپ زا 8
 هک دنامیمن نآ یاج . دیاهدناوخ یئاههنشون
 « اما :مینک زاغآ ون زا « ار هنهک ثیدح

 نیردآرذگیتراشا فرحلصا هب ندیسر یارب
 :دنکیم ادیپ ترورض « هراب

 نتسب هفطن و زاغآ یلهو رد امنیس
 و دناوتیم هک ی«رنه» ناونعب « راید نیرد

 هتخانش دزاس لوحتم ار رگاشامت نهذ دیاب

 نامزنآ نارگاشامت هچ و ناز اسلیف هچ . دشن

 هدرپربار یناریا یانشآ یاههرهچ تساوخیم
 ار دوخ ششوک مه نازاسملیف , سب و

 . دنداد,جرخب یدنسپ نینچ .یهیذغت _تهج
 : .لصاح

 یراگنا هکهک دوب یگداوناخ یئاهماردولم
 تمصع « تباجن « قالخا لوئسم ار دوخ

 كي رد . تسنادیم نارگاخامت تداعس و
 رواب زا رود ماگ ود یکب « یاهرود نپنچ
 میهاربا زا «هنیآ و تشخ» : دش هتشادرب

 خرف» یاتخاس «یزوفبش» و  ناتسلگ
 یاهملیف لیخ رد ملیف ودنیا . «یرافغ
 تن هب یامنیس زا « اوتحم مه و كنرمه
 و لاح رد و دنتفگیم نخس یاهش رکف
 , دندزیم سن یاهزات یاوه

 یهرود زاغآ رس ۰« نوراق جنگ»

 زیگناتفگش يانوگب هک یملیف» تسرگید
 دوسخ شوپ ریز ار ۳هس 4۵ یههد
 راکر دنا تسد لماوع هب « ملیف نیا . تفرگ

 متسیس. دیشخبیاهزاتیداصتقا رابتعا < امنیس
 یاهتفابرد . تفرگ توق یزاس « هراتس»

 :دیسر یاهقباسیبیهبترم هب نارگیزاب ییلام
 رازه ۳۰۰ دودح هب ناموت رازه ۲۰ زا»
 ..« تداعس یامه رد نیدرف  ناموت
 زا فرح و تشذگ رواب زرم زا اهملیف شورف
 نیمه . دمآ نایمب ناموت نویلیم دنچ شورف

 ناگناگیب زا قاهراپ ناهد « دوسرپ یمدزاب

 دیدرگ نآ ببس و تخادنا بآ ار امنیس اب

 ناریا یامنیس هب اهمدآ زا یضعب یاپ هک
 «شیارگ نیا نابز نیرتشیپ . دیابن هک دوشزاب

 - ۱۸ هحفص ۲

 رگبد یخرب و دنزروب بصعت و
 . دروآ تسدبار خساپ ناوتیم هتشون لالخ زا « یپایپ

 " زا هک دندوب ون یاهدیدپ یهدزقوذ نانچنآ
 رگ اشامت: تسه مه « رنه» امنیس دندرب رطاخ

 : میاهداد رارق اهشواک نیالصفرس ار وا یامنیس و یئابمیک . دوب
 بن هک ةاربز یزاسملیف ای تساگنهرسف اب یرگامنیس ی

 دننکیم هیکت نآ تسخن یهرابرب یخربهک تسیئسرُپ نیا ٩« دراد تند رد ار
 درد .دننادیم وا 4 قلعتم ار مودتفص «

 ن نسح اب ناگدننک هیهت دودعم یهجوتم
 .تشادربتعم یئانعم ناشدزت رد «رنه» هک دش

 هثیر هن سم نکسم «نوراق جنگ»

 هستعاس ود یشخب نیکست . دوبدرد - بای
 مکحم یاهاشیر نآ اب ار قیمع درد هک

 یحیب «دوب یعامتجا یاهیربا ربان لولعم هک
 هدقع « اهتیمورحم زا هک یدرد . درکیم
 . تشاد هیام اهوزرآ و اهیشیرپنآور « اه

 كنکشوخلد یریوصت» : یلک ۰ یفیرعت رد
 ۰ «... هتفر دابرب یاهوزرآ زا

 یناهبلیف رد ییابپ «نوراق جنگ»و
 هب رگاشامت هکیدحب ات دش رارکت لکشمه

 هکنیا هن رگم ٩ ارچ . دیسر یتوافت یب
 اس اما داوسیب « فیرش امآریقفنامرهق»
 زا و دومنیم هنطخت ار |یرادلام ؛ شوه

 « .تشا ذگیمرگ اشاهنخز ربیمهرمرذگهر نیا
 هب رگاشامت نیمه هرابکی هک دش هچ سپ

 جنگ » : تسنیا باوج ٩ دمآ راچد یگدزاو
 دینادیم مه نکسم و . دوب نکسم « نوراق

 سپ. دراد یشخب نیکست رابتعاا یتدم ات هک

 نیسکسه ییشخب نیکستتیصاخ هکیماگنه
 : دوشیم زاغآ شیپ زا رتقیمع درد « دیآرس

 شایسهد نیکستنامز «نوراقجنگ »

 یدخرابملت درد دوب اجنیمه . دیسر رخآ هب

 رگ اشامنا

 شو

 دومن خر شیپ زا رتدیدش و ون زا رگاشامت
 ء هدشآ رکف یامئیس زا ؛ هرودنیا یط رد

 «مناخوهآ رهوش» دمآ رب همزمزكی اهنت
 قافتا رس زا هک یملیف , روبالم دواد زا

 یتقادص « یناغفا دمحم یلع یهصق
 نوسچ , قاقنا رس زا ميئوگيم» . تشاد

 هحرع هک یراکر ه ؛ ملیف نیزا سپ روپالم
 روش ملیف هکدومن نامعناق رتشیب درک

 . « تسا ةذوب قافتا كي افرص « مناخ وهآ
 یاهبرض نوچمه «رصیق» یاهماگنه نینچ رد
 رگاشامت بلط عونت تساوخ « راظتنا زا رود
 هتخير یب یاهرود زاب . تخادنا نایرج هب ار
 یهمه .دراد همادا اب مک زونه هک دش

 رصیق : ملیف كي یاطیاوب ینوگرگد نیا
 ... یلایمیک دوعسم : زاسلیف كي و

 و یر یئامنکر زب...مزالیامنیس :رصیق

 اهشزرا
 و ههد كي تشذگ زا سپ « نونکا

 فعض « یطارفا یاهلاجنج و وهایه شک و رف
 زاب نآوتبم هنالداع ار «رصیق» یاهتوق و

 0 . تخانش
 نیتسخن یهتخاس «ایب هناگیب» زا

 نبا. ميرذگیم « رد یندرب ماناب « ییایمیک

 هک ددآیم رظند . لوا هاگن رد
 -یا رگ هعماح» یامنیس « رصیق »
 یریگ هجیتناما.تسا«بلطحالصا

 هب رصحنم یاهخقاو زا ینایمیک
 یتشادرد نینچج یمدآ «هزب رغ»

 .دنکیم لطاب ار

 امنیس هراتس ب ۱۹۷ هرامش

 دوبن رتشیب یقنم هایس یئایمیکی رب ملیف
 دوجواب دسانشب ارنآ تاناکما و نیبرود هک
 شاهدن اسیرگ هب رجتزا هک راکشآ یاهیتساک
 ینابورا یاهمنآ : هلمج زا تفگیم نخس
 نامگب« یریثات -ب ناشایئاپورا یهطباررد
 فعض - یوسناغ یاهملیفزا « ملق نیا
 ؛ یداد رارق یهیامنورد « یزادرپ رتکاراک

 رودیو فرش ان یئامنیس یهلارا هب لیامت
 دوهشم «ایبهناگیپ» تیلک زا لاذتبا زا

 رد هن بس توافتم و روجهم « ملیف . دوب
 تقیقح رد . دنام یقاب س ندّوب بوخ موهفع
 یامنیسرگا تفرگیمن اپ امنپس نیرد یئایمیک

 نیا « دوخ و . دادیم همادا ار «ایبهناگیب
 . دومن كرد دوز یلیخ ار دروم

 , ۱ رمسیغ دومن « زاغآ رد « «رصیق»

 ٍر . هکدمآیم رظنب نینچ
 یاهتوق هکنآ تقبقح « تسا دوعوم یامنیس
 شزرآو یلاجنج یاهشکمشک بیس هب « ملیف
 بسبرف س نیدقتنم یهدش قارغا یاهیراذگ
 یوسا رف یاهبثرم رد ار,« رصیق» س قافتا هب
 . داد رارق دوخ ییعقاو یاهتیلباق

 همه دییات اب «رصیق» هک دش نینچ

 نارسکفشور ورکفنشور نیدقتنم یهباج
 ؛نیرتشیب هک تفاب تسد یتعفر هب دقتنم
 ,دناسر یئایمیک هب - هاگآدوخا ار همطل
 ود یکی «ارچ هک دومن ميهاوخ هراثا»
 كنشوه و یسوواک كنشوه  ناوخ فلاخم
 بیب لصا زا نداتفا:ترپ رطاخب - یرهاط
 ۰ دربن یبئاجب هار.ناشلاق و لیق یفرط
 نارگ اشامت یهدرتسگ لابقتسا « هلئسم نیرتمهم
 + لصا رد,"دوب ملیف نیزا « رارُکت زا هتسخ

 یامهنیسهک یتکر حمالعا و دوب یترورض رصیق
 + دیبلطیم ینوراق جنگ یهدننزاج رد

 3 ارگ هعماج یامنیس
 هعسماج » یامنیس یهدررد «رصیق»

 هکیلاحرد, دریگیم رارق«بلط حالصا یارگ
 « . قیرسط زا « هنابلط حالصا شیارگ نيا
 : دوشیم زیوجت « هنابارگ تسین» شنکاو

 ۳۲ هحفص رد هیقب



 .امنیس یهژات لسنز اهرهچود

 یهرهچ رطاخ هب هک یلاسدرخنارگیزاب نایم رد ال
 یدوج» « دناهدش نارگ اشامت بوبحم ناشهناکدوک و موصعم

 ارسپز تسا عانثتسا ثاب هلاس هدراهچ یهراتسون « رثساف

 . دراد شیریش یهرهچ و مادنا رد زین ار نز كي یدنول

 نارگیزابزا كي چیه اب « رتساف یدوج تیعقوم
 هژات و راک هنهک یاههراتس ییاس اي یتح و شلاس و نسب
 نیا یط رد زا هک .یناهمقت :.تسف هیاقم لباف امنیس لاک
 0 ار وا « هتفرگ هدهع هب | برس رد شتیلاعف لاس دنچ

 .دندنسپیمت ار وآ مه یرایسب + لباقم رد و هدرک زیامتم

 ...اغوغهمهنبا9 مليفتاب (یک ار)
: 

 چیه « اکیرمآر یخا یاهلاس یامنیس رد لا
 متسیس ؛ نازرآ یامنیس تضهن هک یماگنه زا . تنین بیجع

 ینازاسلیف و نارگیزاب یاپ « دز مه رب !ریدووبلاه
 دومن ناکما « نآ زا شیپ هک دش زاب اکیرمآ یامنیس هب

 یاههرهچ نيا زا یکی «نولاتسا رتسولیس» و . دنتشادن

 یترهش « ملیف كي اب اهنت هک تساکیرمآ یامنیس یهزات
 رد وا زا شیپ هکنانچمه درک بسک امنیس ناگرزب یاپمه

 ۰ نمفاه نیتساد نوچ ینارگبزاب « ناوج :یامنیس جوم یپ
 . دندوب هدنایامن خر « نارگید و ناک زمیج « ونیچاپ لآ

 .دمآ ایند هب كرویوین رد لبق لاس ۳۳ « رتسولپس

 یامنیس رد یرابتعا و ناشن و ما « شیپ هام دنچ ات وا
 شیپ . دش نوگر گد زیچ همه «یکار» اب اما تشادناکبرمآ

 ینادنز و شوب تالف نادنوادخ نوچ یئاهملیف رد نآ زا

 یمنیمها مک و كچوک یاهشتن یارجا « مود نابایخ
 ار هچنآ دنتسناوتن مادکچیه هک دوب هتفرگ هدهع هب ار
 اپورآ هب یتدم . دنهدب وا هب « دوب شایپ رد رتسولیس هک
 نانچمه « لروبوبن رد و تشگ زاب رمث یب اما تفر
 , دوب امنیس نادرگ رس

 یتدم « ور نيا زا . دوبن هرهب یب یگدنمیون قوذ زا
 هدش هداد هک ار_یئاهحرط و دمآ رد نوبزبولت مادختسا هب

 ۱ 4 ی تیموصعم. . رتساف یدوح

 دنکبمص وعتکنز
 رتساف یدوج »۶ ! ددنبیم دادرا رق ییایپ «یسک اتهدننا رملیف رگب زاب»

 نامه زا وا ۰ تسا انیتسیرکازیلا « شایلصا مان
 یدنآرب شردام وداد زورب ار شدادعتسا یاههقراب « یکدوک

 یگلاس هسارف , تسه مه زونه و دوب وا قوشم ۰ رتساف
 ردآ هک دوب لاس نامه رد و تخومآ ار نتشون و ندناوخ
 « تفرک شزاک« ی درک تک رف + یتاغیلبت هاتوک کیف کوت

 ملیف ۵ نونکات ۰ تاغیلبت یایند رد وا /تیلأفف لصاح
 یناغیلبت یاعملیف رد تکرش تصرف هک تسیتدم وآ اما تسا

 یفاک یهزادنا" هب ۸ نویزیولت و امنیس اریز درادن ار

 2 تساهکرک راتف کار وا

 یاهتیا اعف زاغآ نامه زا ۰ یدوج ردام « یدنارب
 تسوایاههمانرب ریدم نونکا و تفرگ رظن ریز ار شرتخد

 تفایرد قوقح ناونع هب یرادقم « یدوج دعآ رد زا هک
 :.دیوگیم رتساف یدنارب! دنکیم

 (مرتخد زا هدافتسا ءوس هی لمحارم راک یاهدع»

 . تنی ,نینچ هک دنادیم مه یدوج دوخ اما دنتکیم
 ْیم غوبن دح ات یدایز يهقالع و دادعتسا , یدوج رد نم
 همادا ار هار نیا*دیاب و تسا ششوج لاح رد هک منی
 زره هب شدادعتسا ات منکیم لرتنک ار وا اهنع ء نم . دهد

 < . دو

 ۲ ۷۷ نئوژ -یلبوتق : زا هتفرگر ب

 ۱[ رارق هجوت دروم هک دوب یتاغیلبت یاهملیف نامهرد
 | یذغاک هم لاپرس رد و دش توعد نویزیولت هب و تفرگ

 | ادگاب رتیپ ینادرگراک هب) مان نیمه هب یملیف ساسارب هک
 ۱] ملیف رد لینوامونات « هک ار یثقن « دش هتخاس (جیوون
 یزاسزاب هک یلابرس رد مه دعب و تفرگ هدهع هب « تشاد
 اب شقن | ار ینیمها اب شقن ۰ دوب « ریاس مات» یمیدق لاپرس
 ۱ 1 زیرک را
 ینسید تلاو یناپمک هب سپس « یدوج
 دش رهاظ زیف ,یناپمک نیا ملیف دنچ
 .تسا یزابمه نوین دیویداب نآ رد هک دراد مان «وش
 | « ار وا و هدوتسار یدوج یهداعلاقوف دادغتسا زین نوین
 1 في ؛ دهد همادا بیترت نیمه هب رگا هک دنادیم یرگیزاب

 ۱ . دش دهاوخ ادرف یامنیس راد ریظن یب یهراتس
 تلاو یناپمک اب رتساف یدوج یراکمه لالخ رد

 تک رش زین یرگید نازاسلیف یاهملیف رد وا « ینسید
 . .دندروا نانمرا هب شیارپ یرابتعا نادنچ هک درک

 ۱[ رتتخد شقن هپ یدوج ۰ «سازتاک یسنج بمب» ملیف رد

 ۳۲ هحفص رد هیقب

 فوتراچ تربار و رلکنیو نیوریا نارازگراک زا یکیاب مهنويزیولت رد امآ هرکیم یسیونزاب ودادیم ناماسورس « دوب

 مه ار دوخ « نتشون هار زا ان دیشوک . درواین ماود دایز
 نتشون هب عورش .دنالویگ هب امنیس هب « رگیژاب ناونع هب
 و تفریذبن یسک « تشون هک ار مادک ره اما درک ویراتس
 « یکار یوبرانس نتشون زا شیپ ات ,تضنناب زا مه وا
 تسناوتن ار مادکچیه هک تشون ویزانس تشه رتنولپس

 شور
 نولاتسآ « شوبتالف نادنوادخ رد یزاب ماگنه هب

 , دوب هش انشآ دووکر ک نیج مان هب
 یلاشآ یتح « دسرب شاهتساوخ هب ات دزیم یردره هب
 تفر وا غارس هب . دوب يتعينغ زین دووکر ک اب یرصتخم
 ورلکتیو هک هاتوک" نخین . دنک شکمک دادلوقزیندووکر ک و
 هسک دنتفرسیذپ تثحب استدم زا سپ زین فوتراچ
 یکار « هرخالاب و دشاب ملیف لوآ شقن رگیزاب زین نولاتسا
 یزاسلیف مه یا هک « نسلیوآ یج ناج» ینادرگراک هب

 هک نولاتسا یارب

 .دش هستخاس « دوب ناشخرد و ربتعم نادنچ هن یاهقباس اب

 دندرکی من نامگ زین فوتراچ و رلکنیو یتح هک یلاح رد
 اما« دنشاب هدرک هیهت رالد ۲۵۰۰۰۰ اب ار یقفوم ملیف هک

 یکار « شیاهیتفگش اب هآرمه راکسا يهرود نیمهنو لهچ
 تباقر رد یکار .دناشک جوا هب ار نولاتسا رتسولیس و
 هب و دش زوریپ راک هنهک نازاسلیف ملیف دنچ اب شکیدزن
 تسخن شقن رگیزاب ناونع هب مه ار نولاتسا مان ؛ شهار مه
 یکار . تخاس هزاوآ دنلب , نآ یهمانملیف یهدسیون و

 روس وب «وناینرام یکار» یگدنز ساسارب نولاتسا « ار

 یدنار هدزناپ دربن هک « ملیف نایاپ لصف و تشون روهشم
 نولاتسا نیاتقیفح رد « تفرگیم رب رد شفبرح اب ار یکار
 نوچمهیک ار , تشاگنیم همانملبف رد ار دوخ یگدنز شقن هک
 دراد نیک رچیلاضف اکبرمآ ناوجیامنیس هب هتسباو یاهملیف
 ناوارسف یاهوزرآ اب یروسکوب شقن هب نولاتساو
 یرسیوصت دناوتیم ء دوصقم دهاش ندیشک رب رد یارب

 اهلاس یپ رد هک دشاب نادرگ رس یرگبزاب زا هدش نوگر گد

 رسب زین نولاتسا دوخ و دسریم تیقفوم هب ء یماجرفیب
 هسک دنادیم یدمعت ار نآ و دراد دیکات یموهفم نینچ
 + تسا هدرک لامعا دوخ

 ونایسرام یکار شقن هب « تراهم اب هک نولاتسا
 كنبرهباپزگر ه « ملیف نیا زا شیپ ات « تسا هدش رهاظ
 زرحم ملیف نیا رد شنکر ش هک یماگنه اما ذوب هتشاذگن
 زا لماک یشقن یا رجا اب اث تخادرپ نیرمت هب اهتدم «دش

 رده هب ار شا یگدنز يئانثتسا تصرف نیا « نز تشم كي

 رگید الاح « تیقفوم نیا زا سپ , دش زین نینچ و دهدن

 هدش اکیرمآ یامنیس ناگرزب فیدر زد یاهرهچ نولاتسا
 دزیگنایمرب بجعت « یکار ملیف ندید اب هک یاهرهچ . تسا

 ۳۲ هحفص رد هیقب

 امنیس هراتس ب ۱۹۷ هرامش - ۲۳ هحفص ۲7



 .امنیس هزاتس یهزات یقرواپ #

 درابرد هگناتنیرخآ
۳ 

 مر

 لوا لصت
 «سسراپ ردوگنان نیرخآ» لق 1

 فراعتم ریغ یفثع . تسا قشع كي تیاکح

 ءشصاف ینس توافت اب ار هبیرغ ود هک
 تباکح « تیاکح . دهدیم دنوپپ رگیدکیب
 ناسنا , دالوف و نهآ رصع ناسنا یگدوهیب

 « .بیرغیاهطبار . ٍتسا هدرملد .یهدزنب
 و دناشنیم مه راوج رد ار هناگیب ناسنا ود

 یحور تاینعت هب یداد رارق چیه یب ودنآ
 نیا نا 9.۰ .دنهنبف :یساپ ادوخ ی

 خسم یاهداد رارق و اهماظن هّیلع رب
 « امنیس هراتس . دنشاب هنامز نیا یهدننک

 «روآ تفگشء وهایهربناتساد نیا هرامش نیزا

 میدقت شناگ دننآوخ هب ار هناقشاع و فیطل

 دمو

 لپیاههدرن نایم زا هک ديشروخرون
 هک یئاههیاس و درذگیم «نس» یهناخدور

 رحم ضقر تاک رج ؛ دطلغیم نیمز یور
 دور یهرین بآ . دنکیم میسرت ار یزیگنا
 هنیس هک ار یدولآ فک جاوما و « هناخ

 یابیزولبات + دنبوکیم . لپ یاههراوید هب
 . تسا هتشاذگ شیامن هب ار یروآ تفگش

 یارب,لپ ریز رد هک ینابایخ ورا هدایپ زا
 نودب نارباع ء هدش هتخاس «ورتم» روبع

 سرت اب هتخیمآ توکس عونکب اب « ادصورس

 ایسو میخض یاههیاپ , دنرذگیم یلدود و
 و كرزب یاههدرن و میظع لپ نیا كنر
 جیپرامنهآ طختشر ود اصوصخم « شا ینهآ

 و تمظع هب دزرلیم ورتم تابرض ریز رد هک

 . دیا زفایم هرظنم نیا بعر

 و من یوب « هدیرپ كنر دیشروخ
 و « دزسیخیم رب هناخدور زا هک یتبوطر
 هلکسا زا ار دوخ هک یربونص تخرد یامن

 ندیشخب لامک رد مادکر ه « تسا هدیشک الاب
 .دننکیم یزاب یرثوم شقن « یثابیز نیا هب

 نت ون« نابایخ نیا ور هدایپرد
 هوکش ریثات تحت نارباع رياس زا رتشیب
 ملاعرد راگنا . دناهتفرگ رارق یئابیز نیا

 -.. دننکیم ریس یرگید

 رسگبدکی نونکات هچ رگا « ودنیا
 مسه اب یئانشآ هنوگچیه و دناهدیدن ار

 هاگ دوخان یو رینهچتسینمولعم اما دنرادن
 :دشکیم .مه یوسب ار نانآ هدارا نودب و

 تناجیه نوکس و تنوکس و لحم تیعقوع
 باتفآ كنرمک روت صوصخب « اجنآ زیگنا
 یهداراوتاساسحاو هداد مه تسد هب تسد

 هداد رارسق لرتنک تحت ار ایهنآ
 درم و تسیاهچبرسپ" « رستخدآ . تسا

 ار یسباقع تلاح درع . دنمونت و یوق
 .. دنک هلمح شزاکش یوس دهاوخیم هک دراد

 شندب .دنریم راظنب مکحم و تخن
 دشنام , دنکیم هولج هلضع رب و نیگنس

 زی رلگ : یهمجرت

 یاهمدق اب تسا هدش ریپ هک یراعشزرو
 .. دوریم هار نیگنس

 شگرزب و میخض نانثگنا یهاگهاگ
 اهنآ اب و دربیم ورف شیاهوم یوت ار
 یوت ار شیاهتسد زین یهاگ . دنکیم یزاب
 رگا وا وتلاپ . دربیم شنسوپ وتلاپ بیج
 اما « تسا هدروخ كورچ و فیثک هچ

 شبحاص هک دهدیم ناشن نآ یابیز تخود

 ندرسگ ... هدوب یدنمتورث درم یراگز ور
 یامقب نایم زا . شاهدیزرو و , تفلک
 هسفرمهیور . دوخیم هدید وا زاب همین

 دای هب ار هدننیب و دراد ینشخ هفایق
 لهچ . دزادنایم یئاکبرمآ یاهرتسگناگ
 نانچ لاحنیا اب . دیآیم رظنب هلاس جنپ و
 تسا نشخ و یدج

 .. تسا «لوئاپ» درم میسا

 تسرد ء رتخد یافایق و لکش

 لاس هچب و ناوج یردقب : تسادرم سکعرب
 ؛ دنیبب مهی اب ار ودنآ سکره هک تبا
 شاهفایق . دنرتخد و ردپ هک دربیم نامگ
 اهاتشرف هک تسا موصعم و باذج نانچنآ
 اب تیموصقم نیا اما . دروآیم دایب ار

 نانچ . هتخيمآ مه رد یبیرغ یناوهش تلاح
 دوسخ مادنا هب و دمارخپم هوشع وزان اب
 كيزحتیاهدننیبره هک ؛دهدیم ریذپلدشزرل
 یاهسوه زا یجوم شانتفر هار . دوشیم
 «شندب شخرچ . دنکارپیم ینافوط و دنت
 تهاگن « تسا ماوت یاهدننک هناوید قدنولاب

 . دنکیم بوکخیم ار
 : ار "یگنر زمرق .دللب هبل هالک

 هتشاذگ شراد جوم یاهوم یور « جک
 شهالک یور هک یعونصم خرس لگ و
 دص ار شایئابیز يهولج « هدرک بصن

 و دسناب یوتلاپ
 شیابز و دنلب ناتشگنا اب و هدیشوپ یدیفس
 «تسنازیوآ شاهناش زا هک ار فیک دنب

 ,شناتشگنا منم تاکرح اب هگیگ و هتفرگ
 ار شیاهبل .دریگیم بر ار یگنهآ متیر
 بوطرم ؛ هدرک كنر تراهم و تقدهب هک

 نا یئوگ . دبآیم. رظنب كانسوه و

 ناسچیه ینالوط یهبوب زا یگزاتب اهبل
 ناشن .شرهاظ . تا هدش بایماک « یشخب

 , تسا هدرک  نادنچ

 و تسایرسدوخو دازآ رتخد هک دهدیع

 . دنک تعاطا یسک زا "سین روبجم
 ... تسا «نوژ » رتخد ما

 یهناخدور یوب « « نئوژ» رظن رد
 زا ۰
 نابایخ لخادهب

 میالم ترارح و «نس»
 « لپ یاههدرن یالبال

 هک یرون مک یاهغارچ « دباتیم ینبمزربز
 صوسصخب « دزاسم شور ار ورتمورهار
 هک یئاهدرم توهش و انمت زا رپ یاههاگن
 هدنز یاههنومن همه « دنرذگیم شرانک زا

 نیمه اما .تسیگدنز شخب ناجیه .و
 سمدینم و انعم «لوئاپ» رظن زا , اهیئابیز
 « رسنخد مهو وا مه لاحنیا اب . درادن
 هظحل كيرد «نئوّژ» هاگن , دناهشبونجم
 یم ار لکیهیوق یدرم . دنفایم «لوئاپ» هب
 زا « شدنت هاگن و یباقع ینیب هک دنیب

 شاهدنهد رازآ تنوثخ « یدرم « تردق

 « هاگ آدوخا . درم تلاح . دنکیم تباکح

 . دزیگنایم رب «نئوژ» دوجو رد ار سوه
 یوت یوهش و یشزرل دنکیم _ساحا
 نونن شاهنت نایمب و دتفایم هار شندب

 یتاظحل « رتخد یانمت رپ هاگن . دنکیم

 مه درم . دونیم هتخود «لوئاپ» تروصرب

 مادنا و هبل « اهیشچهب هاگن رایتخایب
 , دزودسیم «نشوژ» یدننک كيرحت

 رس تلاح . دروخیم هرگا مه رد اههاگن
 هدرک بوذجم ار «نئوژ» درم یصاع هدروخ
 دنبابیم هار .شنوژد كنگی سوه . تسا

 و سوبع « هدزمغ تروص دهاوخیم شلد و

 . دنک شزاون ار وا یهنادرم
 رد هک یجنر یهمه اب «لوئاپ»

 زا هرابکپ « دنکیم ساسحا شبلق و حور
 هار شدوجو رد دننامیب یتذل «رتخد هاگن
 سس وب . دزادنایم:هزرل هب ار شندب و دنفایم
 یاهاپ رپسا ودره یاهینا دنچ رایتخا
 هار مه یناش هب هناش و دنوشیم دوخ

 دننکی من ثارج ,كپچيه اما . دنوریم
 هسب دریگیم میصت (نلوژ» . دننزبیفرح
 هلصافء درم اب و دهد نایاپ یزاب هرخسم نیا

:# 

 ودنارب نول رام

 «لوتاب»



 رگامنیس «یچولوت رب ودران رب»»
 نیاآساسا رب .یئایلاتنا یهزاوآ رپ
 «ودنا رب نول زام» یزاد اب «ناتساد
 نیرت وهایه رپ «ردی انشااد رام» و

 قلخ اد ریخا نایلاس ملبف
 . تسا هدرک

 رانک رد وا روضح زا هک یتذل اما . دریگب

 راگنا . دوشیم عنام ؛ دنکیم ساسحا دوخ

 یبانط . دندش هتسپ مهب یئرم ان یبانط اب
 یرگید نآ نت هب یکی نیب زا ار تذل هک

 . .دهدیم تبار
 و مدرم ماحدزا . دنملرپم لپ رخآ هب

 یادض ورس و اهلیبمونا دمآ و تفر
 .تسا یگدنز یهنومن همه هک : اههدنشورف
 نوریب اهسوه و تاساسحا دیق زا ار ودنآ
 ایو» نآروتسر یولج زا «نئوژ» . دشکیم
 تسا عقاو «سو» یهچوک رد هک «لود

 غولش « زورعقوم نیاهکنیااب ... دنکیم روبغ
 تسا سبراپكيفارترورف و رّوبع تاعاس نیر
 . تسا تولخ هچوک نیا اما

 نامتراپآكي یولج « هچوک طساوا
 یم دراد یاهنفرورو كنر و ینهآ رد هک 7

 یسنهآر درانک هک یئولبا یور . دتسا
 :دناهتشون یجوعم و چک طخ اب «هبش بعن
 «نتوژ» .«دوشیم هداد+ ٍارک مجنپ هقبط»
 .دنکیم زادنارو ارنآ نکلابو مجنپ یهقبط
 یاه هرجنپ نیا تشپ هک درذگیم شرکف زا
 اهقاطا نیا ایآ ٩ تنا قاطا ان دنچ هتسب

 یقاک شدزءان و دوخ كلرتشم یگدنز یارب
 هسب « شدزمان «موت» هک تساهندم !؟ تسا
 ار جاودزا راک دنرادن هناخ هکنیا یهناهب
 . دنکیم ادرف و زورما و دزادنایم بقع
 یاهناخنتفاییا رن تسا روبجمم ۵ «نئوژ»

 اپریز ار اههچوک .و اهنابایخ « بسانم
 ِ بسانم نامتراپآ نیا رگا» : دراذگب

 . دوشیم هدروآ رب وا یوزرآ نیرتگرزب
 و ... دنک جاودزا «موت » اب دناوتیم
 دنادرگیم ربا ار شرس یتقو اما دونهیم یئاپ

 درم نامه لثم دنمونت یمادنا زا یحرط اهنت

 هدید نابایخ رد هک یزیگناناجیه نشخ
 یم راوبد تشپ تعرسب هک . دنیبیم « دوب

 تم لار ترقی اید

 . دوریم «كودای و» ناروتسر یفرطب و
 هک درم یدایز هدع « هفاک نلاس یوت

 یلوپ مک یاهمنآ تسادیپ ناشعضو و رس زا

 بورشم و دناهداد هیکت راب هب « دنتسه
 دنکیمزاب ار رود نئوژ هکیماگنه . دنشونیم
 نایرتشم یهدرتوهش هاگن . دوشیم لخاد و

 . دنکیم زادنارو ار شیاپاترس « هفاک
 زا مکحم یاهملق اب و انتعایب ؛ رتخد
 نیئاپهک نفلتكقاطا یوسب و درذگیمنلاس
 یتقو . دوشیم ریزارس ء دراد رارق اهلپ
 یرد زا , دوش نفت كقاطا لخاد دهاوخیم
 « اهدرم تلاوت» هدش هتشون نآ یورهک
 اما خاتسک هاگن اب دنموتت درم نامه «لوئاپ»
 نوریب «دوب هدید نابایخ رد هک « نیگمغ
 ار دوخ راولش یولج هکیلاح رد و دیآیم
 یمرب نئوژ یهنیس هبهنیس « دنکیم فاص
 ..دروخ

 وا اب هرابود دروخ رب زا رتخد
 تسد زا ار شاداعتهکد روخیم هکی نانچ

 راولش یولج هب تسد زونه « درم . دهدیم

 یشزرل « تلاح نیا زا . دراددوخ

 ز هکنبایا رب .دتفایممار«نئوژ»
 تلاح « لوئاپ» . دهدیم هیکت

 رطاخب طقف . درگنیم ار وا باقع لثم دهد
 شحور رد هک یکیرات و كنگ _ساحا
 دنزیم «نئوژ» تروصب یدنخبل دوشيم ادیپ
 «رتخد . دیآیم نوریب هفاک زا تعرس اب و

 یم درم دایب و دنکیم هاگن ار اهدرم تلاوت

 .درکیم فاص ار دوخ راولث یولج هک دنفا
 ساسحازا هدز مرش . دوشیم دنت « شاسفن
 :لق و حور هک یکاندرد شخب تذل
 هکس . دوشیم نفلت كقاطا لخاد هدرکر پ

 رد زونه و دزادنایم نفّلت خاروس لخادب ار
 : دریگیم ار هرامش هتسبن ار

 .متسه نئوژ نم.... انآ ... ولا»س

 ادیپیلاخ نامتراپآ هی «سوژ» یهچوک وت

 مسه دعب , منیبب ور شوت مریم . مدرک
 .مراد تاقالم رارق «موت» اب

 .«طفاحادخ . تشیپ مایب ادعب هنکمم

 هچوک. دیآیم نوریب هفاک زا سیس
 كي زا . تسا تکااس و مارآ زونه

 تب زا هک كنرهایس نئورتیس نیشام
 تیمت ار یرگبد زیچ « درذگیم

 هک دیاپ یم ار شرس تشپ یمشچ كس

 یساسحا ... هنایدنک ی م شآ بیقعت یسک دنیبب

 راوید هب د

 . دزادنا یم كنچ شلد یوت كنک

 نیا زا شبلق و حور دهاوخب شدوخ هکنآ
 (وراب» شاک : تسا زیربل ینمت و تساوخ
 ...دایب شلابند
 بخ دزم زا اما

 یولج» نیگنس تام اب «نئوژ»
 . دسنزب كنز دهاوخیم . دوریم نامتزراپآ

 ارنآ طایتحا اب . تسا زاب همین رد اما
 وراگیس یوب . دوریم نوردب و دهدیم له
 شندنچ « نئوژ . تساهدیچیپورهارر یوتاذغ
 « ورهار و نرابرد قاسطا نیب . دوشیم
 . دراد دوجو كنر درز یاهشیش رد كي

 یوسن :دوریمنابرد قاطا یوم هب نئوژ
 هب ار شتشپ تسوپهایس قاچ نز كي قاطا
 هسانزور ندناوخ لوغثم و هدرک هرجنپ

 نز هجون بلج یارب «نلوژ»
 یسلو . دنکپم هفرت راب دنچ تسوپهایس
 هسود . دنامیمآ یقاب انتعا یب هرابود نز

 نز امسا دزاونیم هرجنپ هب هتبهآ هبرض

 و مارآ . تبا درسنوخ نانچمه « تسوپهایس
 اب «نئوژ . دنادرگیم رب ار شرس باتش یب

 نودب

 . تسا

 زیگنات ریحیقنشع... مهاب هبب رغ« ناوجون رتخدکب «درمکی

 دننکیم ریوصت ار ام رصع ناسنایگتشگر سو دنروآیم دوجوب دوجو رد

 نز یهدمآ رد هسقدح زا یاهمشچ ندید
 هدیرب هدبرب و دروخیم هکي و دنکیم تشحو
 : دنکیم تبحص هب عورش هدزناجیه و

 کور, منیبب ار مجنپ هقبط متساوخیم
 ... مدید ورولبات

 رغنرغ اب عورش ۰ تسوپهایس نز
 : دنکیم

 یفرح چیه نم اب یسک هگید -
 . هنزیمن

 ار نئوژ خساپهکنآ نودب دعب
 .دنکپم همزمز ار یمیدق كنهآ كي  دهدب

 یدولم هب رتشیب كنهآ نپا یدولم
 تهابش دنناوخیم ازع سلاجم یوت هک یئاه
 رارکت هرابود ار دوخ فرح ؛ نئوژ . دراد
 : دنکیم

 ... منیبب ار مجنپ هقبط ماوخیم
 ؟ ینک هیارک یاوخیم ب

 . منودیمت زونه
 ...دزیخیمرب شیاج زا نابرد نز

 .درادهمادآ 8

 _ امنیس هراتس سم ۷ هرامش



 و داد رارق داقتنا دروم ار «هداوناخ كي

 روشک یئاضف هبور فالخ رب و یعقاو ریغ لابرس نیا یاه

 ...میاهدنا وخ امش یا رب

 رد ناریا یقیسوم ثحب رگیدراب - تاعالطا
 لابند یزور دنچ هک . تفرگ رد تاعالطا یهمانزور

 سورس ربید یباجم داوج رتکد « همناخ زا سپ . دش

 هبور یقیسوم لئاسم دولآ زنط یاهنشون یط تاعالطا یرنه |
 ناونعینا ربا یقیسومهب یناجم . تفاکش ار یناریا راضتحا

 . ,تسا هداد« بوبحم یگایموم»

 یناجب اهثحب نیا هثیمه لثم و : امنیس هراتس بس

 تا

 هک یرتسگداد ریزو اب یئوگتفگ رد  ناهیک

 زا همه» لایرس « ریزو « دوب هدمآ ناهیک یمانزور رس

 «یئاضق روما زا علطمریغ و دراوا دارفا یاددع هک تسا

 >ادرپ و هتخاس (رثآ

 ۳:طقف هدوب رارق هک یلاپرس : اینیلل هراتب

 رسنهب« هتفاپ هعادا تسا هتفه نیدنچ ال> و دشاب یتسق

 . دوب دهاوخن نیا زا

 كانشوه رنکد یلاجنج یوگنفگ بقاعنم س زیخاتسر

 تاعالطا یهما هژیو رد وگتفگ رد ء امنیس هراتس اب یسواک

 یطارفا دیاقع رب نانچمه وا هک دمآ لمعب زیخاتسر همانزور و

 ؛یسابع یلع . درک یراثفاپ ناریا یامنیس هراب رد دوخ

 نیا یط ۰ تشون یسواک رتکد یارب یباوج زنط فال رد

 یناریا یاهملیف یسواک هکنیا هب هجوت اب یسابع « هیباوج
 یسواک هلیسوی هدش هتخاس یاهملیف « دوب هتسلاد هلابز ار
 . دوب هدرک دادملسقاههلابز نیمه وزجار

 < یاهک کا نیر قد ار

 بسلغا یاهرظن هطقن نانچمه و دومنیم هارمه قطنم اپ

 . دیسریم یئاجی ثحب « دادیمن همادا از دوخ یصوصخ
 ۱ تسوغایه و لات فیس لا

 !.. هتعاس۹۸ یهسوب : اهتشا نیا هب مزانب
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 .دیابیم راشتنا امنیس هرابرد اهباتکنیایدوزب
 هکب بانک یرس نیا . دش دهاوخ رشتنم رببک ریغا تاراشتناطسوت یئامنیس باتک یرس كي « كيدزن هیتآ رد 8

 یئاهنیس یاهبانک و امنیس نارادتسود یآرب . دخاب اجنیا ردیئامنیسیاهباتک دوبمک یوگیاوج دناوتیم «تسا همجرت امامت

 ۳ ۰ : میروایم ار اهباتک نیا تسیل

 . یسواک . كنشوه رتکدامجرت - «رلکه نردزورما یامنیس « زوربد یامنیس 8

 . افش زیورپیاهجرت - «زودوتوردنآ» ملیف یاه هبرظن
 3 . اعیفر رهیگر زبیامجرت دس « نزاب هردنآ» ٩ تسیچ امنیس 8

 . یمرک ادیشمچیههجرت س «راب ثلا كج» نرتسو یامنیس
 دایفنخ یاوجرت « وتراب كيرا» دنتسم یامنیس

 . یئابطابط یولع نسحلاوبایسجرت س «زمرآ یور» یلارگعقاو و ملیف 8

 تیبرث هللادبع و یرهاط نمهبیهمجرت - «نلاو رتیپ» امنیس رد یناعم و اههنامن

 .داژن یماهت دمحمیاجرت س «زنیکر پ . فا . یو» ملیف ناونعب ملیف 8

 نانر نوبلش» ینیمز ریز یاهنیس

 . دایفسح "یامجرت  «توبلات لیناد» ملیفهرابردیتالاقم

 .دایفیلع :یمجرت بس «لو . نیجوی» یسیونویرانسنف لا
 . یلایطابط یولع نحلاوبایاهجرت س, «رلتاب_نآویا» :

 . دایف نح یاهجرت«دنزنوات_ كرید»یساکع و نویزیولت + امنیس تاحالطما كنهرف اه ۰

 «ره, ناونعب ملیف» و «امنیس خیرات» « «ساپ یبایهشیر»« یسساهنیس گرزب كنهرف» یاهباتک + اهنیا زجب

 ۰ دباییم راشتنا ریبکر یغا تاراشتناطسوت زین

 !.. دمآ مه نیئوک ینوتنآ رسپ

 نیپرود تشپ نیا زارتشیپ ۰ نیئوک نادناد_
 هب شدنمرنه ردپ یراب هب اریخا . تشاد یئامنیس تّیلاعف

 هچب» نرتسو ملیف رد شردپراوجرد و هدمآ نیبرود یولج
 جاودزا لصاسح « نادناد . دنکیم یزاب «زچناس یاه

 .ب . لیسیس» رتخد لیمود . ب . نیرتاک اب نیئوک ینوتنآ
 نادنزرف بلغا . تسا نامرف هد. نادرگراک « لیمود
 «نادناد, دیاف". دناهتشادن امنیس رد یسناش « كرزب نادنمرنه
 . دنک تباث ار نیا فالخ

 | هک دوب شیپ لاس دنچ دشاب ناترطاخ رگا 8

 ز دنچ و اهفرطنیا دندمآ یناتکاپ و یدنم ناوج ود , یکی
 ۱ نیئاپ هخرچودزا ای دنشاب هتشاد باوخ هکنآ یب زور هنایع

 یازآ رد مه مدییم . دندزباکریم دنیایپ
 یدنه یاهتاوج یکلفط « اشامت هب دنتفر ,د

 :تساهیبرغ یریگ دزوکر « تسا یریگ دروکر  رگا مه یتسار

 یدنچ «هسوب» یریگدروکر كي رد رسپ و رتخد جوز سس
 الاح و رگیدکی یاهبل ناجب ذنداتفآ « كرویوین رد

 رب مح بل زا بل هظحل كينانآ ۱ یوبت یک و" سویب

 هشوگ زا . یکیراب یاعملول هلیسوب ار اذغ . هتتشادن
 تسد ندیسویپ زا هکنآ یپ دنداتسرف گرابم هدعمب « ناثناهد

 رگیزاب مهزاب « نتسوبه ناج
 راک هنهک نادرگر اک نتسویه ناج 8

 « دشاب یتصرف هک هاگره . اکیرمآ یامنیس
 یملیف . تسین نادرگبور زین یرگیزاب زا
 , :«تسا هدرک عورش ار نآ رد یزاب (ربخا هک
 ایلارتسا رد هک دراد مان «اماژیپ رد رتخد»
 « ملیف رگید نارگیزاب . دوشیم یرادربملیف

 انازوس و نوسنیبار سورب ۰ یدنکر وترآ

 / , دنتسه روپ

 یریگ دروکر نیا رد هک دیونشبا «۱ ناشلاح هب شوخ» دنرادرب

 تماس هه اب رتپ و رتخد جورن كي . ارفاحرف

 رگید رابکی ۰ دندرب "رچب نادیم زا ار ابقر هیققد 4+ و
 ! هقیقد 4۸ و" تعاس ٩۸ مینکیم رارکت

 و دییاوخیم یکی + رفن ودنیا زا تدمنیا یط رد

 یرگید رفن هب ار شیاج دعب و دادیم هسوب كيشک یرگید

 . تفرب» باوخب دوخ و درپسیم
 رعاش لوقب هک یلاخ یگمه یاج

 1 .تسوزرآ منادیم هنایم
 / ... .نسرود یهچب رد زا

 :!عونت ضحم «یئادج : ونیچاپ لآ
 یامنیس قفوم و ناوج رگیزاب ونیچاپلآ_ 8

 دد هک) روبیالک لیج اب اریخا , اکیرمآ

 رهاظ - رهاظ دزابمول لوراک شتن هب درابنول
 رد اهنآ و.دوب هدز مه هب یکیدزت رایسب یهناتسود طباور

 یگدنز « دندوب هدرک هراجا كرویوین رد هک نامتراپآ .كپ

 اهنآیهنایم ایوگ هک تسیتدم اما دنتشاد مه اب یراویلوک
 هدیدارگیذکی رانک رد رتمک كنيا اریز تسا هدروخ مه هب

 لیج اما .دننکيمن یگدنز نامتراپآ نآ رد مه اب و دنوشیم

 یارب یبوخ ناتسود زونه ونیچاپ لآو وا هک تنکیم اریخا
 زانک رد « دننک هدارا هک تقو ره مهزاب و دنتسه رگیدکی

 !تسا عونت ضحم طقف « اهتآ یئادج و دوب دنهاوخ مه

۳ 
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 رلدناب لکیام : هتشون
 یلپوتف : زا لقن

 هدحتم تالاب( رد قتاکیرمآ-نآرازه

 ناسهج طاقن یصقا رد رفن رازه اهص و
 ییاه ملیف ندید فرص ار دوخ تقو اهتعاس
 روآبعر یاههنحص اهنآ رد هک دننکیم

 یاهمداصت و یزوسشتآ « لس , هلزلز
 یاشامت زا و . دوشیم هداد اشن یئاوه

 ...دنربیم تنل اههنحص نيا

 « روآبعریاهملیف هداعلاقوف شورف
 راشرس دیاوع و زیمآ هرهلد و كانتشحو
 و ناگدننک  هیهت هک .تسا هدش ببس نآ

 ملیف هنوگنیا نتخاس هب دوویلاه نارگ امنیس
 . دنهد ناشن شوخ یوراه

 یاسارب هک ار یملیف ره هچ ٍرگا
 تشحو»نأوتیمنتاهدشهیهن موش هداح كپ
 داجیایارب اهزورنیاامادرک دادملف «نبرفآ

 عادبا هب نازاسلیف رتشپب تشحو وبعر
 لاح رد . دناتخادرپ یلیخت یاهناتساد
 ربتعم یزاسملیف یاهویدوتسا رثکا رد رضاح
 نیپرود یولج زیمآهرهلد یاهملیف .ناهج
 رد یئاکبرمآ نازاسلیف تیعقوم . تسا
 دیاوعو« نپیفآ تشحو» یاهملیف هیهت
 باشامت لابقتسا و اهملیف هنوگنیا هداعلاقوف

 نازاسملیف ریاس هک تسا هلش ببس نایچ

 هنوگنیا نتخاس هب مه ناهچ یاهروشک رگید
 هر سهش «انیچهنیچ » رد دنزادرپب اهمیف
 نیا زا ملیف دنچ .كنیا زین ایلاتبا یئامنیس
 . دشابیم دیلوت لاح رد یرس

 دسیلقت تسا هجون رثاح هک یزیچ
 اههژوس مومع . تسا رگیدکب زا نازاسلیف
 .دونیم هتفرگ لاور كي رد رضاح لاحرد
 یئاوه:مداصت « هلزلز دننام تداوح دوخ
 مسلیف زا شارخنامشآ رد یزوس .شآ و
 و حیحص دیلقت اهنت و دنکيم قرف ملیف هب
 رگاشامت تیعمج_لیس ه* .تسا اهیزاس هنحص

 کش رو زا تاحن یارب

 تقیقح رد . دیامنیم امنیس هشیگ هناور (ر
 یالقتو كانلوه ثداوحب هنحصزآ .مدرم رارف
 تسااهیلیفهنوگنیا رد كرمزآتاجن یارباهنآ

 !دوشیم امنیس هب یچاشامت بلج بجوم هک
 نیرفآ تشحو ملیفهس هتخنگ لاس

 و «هزرل نیمز» بس ۵ هاگد ورف»

 مان اب ناریارد»شا رخنامسآ رد یزوس شتآ

 ملیف نیرتشورفرب زا «یمنهج شارخنابسآ
 هسسب رگید ملیف كي . دناهدوب لصف یاه
 هب ار یهامهنوک هلمح هک «هراورآ» مان
 هداعلاقوف شورف ابدادیم .شیامن اهنابنا
 . دیدرگ هجاوم

 زا ای یزاسملیف تعنص رد تیقفوم
 یلمررب یداصتقا ظاحل زا ای و یداقتنا ظاحل
 تشحو ملیف كي تیقفوم تردنب . دوشیم
 هچنآ .دوشیم هدرعش یرنه تیقفوم كي از
 شورف تسا تیمها زئاح, زاسملیف رظن زا
 یارجام» ملیف لاثم یارب . تا ملیف هشیگ
 نآ زایتما شورف تباب زا طقف «نودیزوپ
 رالد نویلیم ۳ر۳ نویزیولت زا شخپ یارب
 .دومن شاهدننک هیهت دیاع

 رثارب «نودیزوپ یارجام» ملیف رد
 ,دوشیم یتشکد راو ایرد بآ « میظع ینافوت

 شورفزآ .نونک ات رالد نویلیه ۱۵هر. لداعم
 متسیب نرقسک و فیاهویدوتسا دیاع ملیف نیا

  تشحوزا نارگاشامت هک. دهدیمناشن روآ تشح و یاهملیف شورف
 ! دنربیم تذل ندرک

 نیا هلابند ناونع هب یرگید ملیف تساهدش

 نارفاسم نآ رد هک تسا هیهت تسد رد ملیف

 هسک ینرت رد ء یتشک نیا زا هتفای تاجن
 .دنوشیم روصحم درذگ م پلآ یاههوک زا

 هک «هزرلنیمز» :ملیف نتخاس یارب
 ناثن سلجنآسول رهش ندشناریو نآ یط
 یصاخ یکیناکیم لئاسو اب و دش هداد
 شیامن نآ رد ار "هزرل نیمز بیهم یادص

 تسا هد جرخ رالد نویلیم ۵ . دناهداذ

 شیامن لوا هتفه ۸ ضرع رد هکیلاح رب

 اکیرمآ هدحتم تالایا رسارس زد ملیف نیا

 هب ار ملیف دیلوت هنیزه نآ هدنزاس یناپمک

 ۱۰ زا (۱۵۹۷۵ هاگدورف) ملیف . دروآ تسد
 رالد نویلیم ۵ زا شیب شیامن لوا هتفه
 ! درک شورف

 اب هک «یمنهج شارخنامسآ» ملیف

 تسا هدش هثخاس .رالد نویلیم هدراهچ هنبزه

 دسنکشب رار ملیف شورق دروکر تسانکمم
 یایسآ و اپورا رد ملیف نیا رضاح لاح رد
 تباسقر ككي و دوشیم هداد شیامن یقرش
 ستیئرولدونید ریخاملیف و نآ نيب یناهج
 .ت سا هدهآ دوجوب «كنوک كنيک»

 بلج رتشيب هچنآ اهملیف هنوگنیا رد
 نایمرد مدرمزا یاهدع ندشریگ رددنکیبهجوت
 یسرتسد مدسع و كانرطخ سب هثداح كي

 یاهملیف نتخاس یا رب «دوویلاه»
 یتاضفناسانشراک « روآ تشحو»

 ! تسا هتف رگ تمدخهب ار«اسان»

 رهو تسا یجراخ كمك هنوگ ره هب اهنآ

 دنشاب رترودكمک هب یسرتسد زا اهنآ هچ
 یتفک .دوبدهاوخ رتشیب رگائامت ْناجیه
 یارجام» ای ندش قرغ لاحب رد «كينائياث»

 راجفنا» اي «نودیزوپ هدز نافوط یتشک
 هک «۱۵۷۵هاگدورف»ای « هاگدورف رد میظع
 هزرسل نیمزهدننکیم مداصت اهامیپاوهنآر د

 شا رخنامسآ »اینیمز شرغو بیهم یاهادص اب
 اب الط ندعم رد میظع بالیس ای «یمنهج
 روآ بعر یاههنحص اي و كانک كنیک تکرح
 با رطضا عونکی هاگدورف و تانرگاج رد
 نارسگاشامت هب تیاضر اب ماوت شزرل و
 دهدیم یئامنیس یاهملیف یزورما

 ار رّوآبعر یاهملیف تردنب نادقتنم
 اهنآ زا یاهدع هکنيا اب . دنریگیم یدج
 نیرتهب زا یکی ار «یمنهج شا رخنامسآ»

 لاس بوخ ملیف .كی و دوخ عون یاهملیف
 تیتفوء لئالد زایکی ( . دنرادنپیم

 زا هدافسا دیدج هویش دیاش اهملیف نیا
 هرهچ زا یضعب الثم . دشاب ملیف نارگیزاب

 ودیکی . اهنس ملاع یشومارف لاح رد یاه
 ؛ناناوجون تیاضر یارب ناوجون هثیپرنه
 تیصخش كي« تسوپ هایس هشیپ رنه ود یکی
 یهلبفاهتیصخش نیا بیک رت زا « ینویزیولت
 ! دشابیم مه هقیلس باب هک دیآیم دوجوب
 ها رفردرظاح لاح رد »سیتنرولدونید»

 بتریلیخت رگید ملیف كي نیستخاس مرگ رس
 یم سافحرف و زرجیم یل تک رش اب روآ
 دشاب

 تدوجو زا یرارکت هدافتسا یهاگ "

 تک رش دننام دوشیم ملیف عون كي رد هراتس

 نم" دندج هلیف ود رد نوتسه نوتلراچ
 لانمیا رب اب ۰ ۱۵۷۵ هاگدورف» و «هزرل

 نالخ ناونع هب ار «زوردنااناد» هک يسک

 ا هک درک باختنا كبس یایپاوع كي
 مرسفا* ینابلخ هب ۷۷ كنبئوب یایپا وه
 هدرک شومارف فنکیم مداصت «تسیلابیز

 یادم رد هیقب



 ترولیاتدر  نیتربامانید س نسدوهالار

 رنراگ زمیج و .درایپ جزوج - دروف نلگ

 - ۲۸ هحفص ۲

 یاهد رهجموحه
 یو

 زا دیاش « امنیس نازاکر دنا تسد 8

 دوشیم هچ اما « دیاین ناثشوخ تقیقح نیا
 ثچوک یهدرپاب نویزیولت « اهزورنیا ؟ درک
 بوبحم و" سانشرس نارگبزاب شایلوداج
 اب « امن ناهج ماج تسا هدرک وداج ار امنیس

 اصهداوسناخ دن رد هک یتیبوبحم
 یسبوسخ هاگنالوسج هدروآ ۰ تسلب

 ناشلد امنیس هک تسینارگیزاب یارب یبوخ

 راسیتخا رد نوبزیولت ینامز
 امنیس هب هار هک دوب یمان یایوج یاهناوج

 ضرع یارب یلحم امنیس نالوغ ینعی . دنتشادن

 هیضق هزورما اما . دنتشاذگیعن نانآ مادنا

 هب هورگهورگ امنیس ناسانشرس : تسا سکعرب
 زاک هزات ناناوج و دناهدروآ یور نویزیولن
 . دناهتخادرپ امنیس رد تیلاعف هب

 . تنا هدزار

 ساکعراگنربخ : نیلتم یلرش نویزیولت نورقا زور ذوفن هب هجوتاب
 عماوج رد

 یهمه عمجت لحم كچوک یهدرپ « رگید
 اعتیس ناگرزب

 یدنچ ات هک دیامنیمن دیعب

 وب ام ار مد

 یور  یلصا مان» نسدوه كار
 زا یکچوک رهث هک اکیتنو رد «)دلآ رج زتیف

 و هتفاب دلوت « تساکیرمآ تلایا

 زا سپ . دشابیم ۱۹۲۵ ربماوت ۱۷ دلوتم
 یورین رد یدنچ هطبوتم تالیصحت ناباپ
 یراکیب یتدم زا نپ . درک ِتمدخ یثابرد
 كسب اب یداد رارق و تفر دوویلاه هب

 ویدوتسا تمدخ هب و تب یرنه
 یهاتوکشقن . راب نیتسخن . دعآ رد لاسروینا

 :تفرگهدهعب « هدنگنج نارداکسا» ملیف رد

 مينوشفدق و تیباذج رطاخب : نسدوهالار
 عقاودوویلاههجوت دروع دوز یلیخ شایتوف
 .دش

 یناژآ

 جاودزا «رتیگ سیلیف» اب ۱۵6۵لاس هب
 رتفدیب لاس۳ دوم

 یگدنزو هدنامیقاب درجم كار دعب هب نآ

 زا . درواین ماود

 .دنا رنگیم یشوخب شریپ ردام راوج رد ار
 یاهملیفلوا ناوج « موادم لاس ۲4 بیرق وا

 : نیئوک یفوتنآ

 بآ و نان داهنشیپ « هکنیا ات دوب یدوویلاه
 «وناب و نالیمكم» لابرس ناگدننک هیهت راد

 لایرسنیارد یزابهب ات تخادناهسوسوبا روا؛
 هک زمیج تنس نازوس قاغتا هب وا . دزادرپب

 یجوز « دوشیم رهاظ نالیمكم رسمه شقن هب

 طباور رب هوالع هک دنراذگیم شیامن هب ار

 لسلام ریگ رد (!) هنامیمص ینوثانز
 زا دنچ كي نمدوه كار . دنوشیم یسیلپ
 عباش یتح . تفرگهرانک لایرن نیا رد یزاب
 انا . تسا هدمآ راچد ناطرس هب هک دش

 دزمتسد« راتسا وخ ؛ كلارهک دیدرگ شاف ادعب

 یسکی وا دینادب تسیندب . .تسا" یرتشیب
 . تسا«نویزیولت نارگا رگیزاب ود زا

 . «كلاف رتیپ رگیدرف

 دینادیم هکنانچمه « نیلكم یلرش
 مات باسح نیا اب . تسیتیب نراو رهاوخ
 لیروآ ۳6 دلوتم . تسیتیب یلرش شا یلصا

 اینیجریودنومچیر رهش رد هتفایدلوت و ۵

 هیهت رک راپویتسا اب رابکی . تسا
 ۲۰ رتخد ی شلصاح هک هدرک جاودزا ملیف
 . تسیفتسا مانب هلاس

 راکب زاغآ یودارب رتاثت زا «

 دروم «راتیزاب» زد یزاب .ماگنه .
 بس روهشم هدننک هیهت سیلاولاه هج

 یارب یلگشم» طب سست تفرگ رارق
 رایسب قیفوت شیارب هک تشاد مان « یراه

 امری » شرگید روهشمیاهملیف. دروآ لابندب
 یهبونبكي ره «نامتراپآ»: « هلگشوخ

 یدنچ یلرش . دوزفا وا تیبوبحمرب دوخ
 كسب اب و دروآ یور نویزیولت هب شیپ
 هپهت و رگبزاب دوخ هک ینویزیولت یعومجم
 بوبحم یاههرهچ فص رد تسنآ یهدننک
 لاسبرس نپا رد وا . تفرگ رارق ینویزیولت
 ساکع راگن ربخ كي شقن هب « تسیدمک هک
 بمدنخ ثداوح یلیپ رد هک دوشیم رهاظ

 رگیم راتفرگ یروآ

 راد رهشیاقآ

 .تسیکیزکم الصا « نیئوک ینوتنآ

 یاهرهث زا یکی «اوهاوهیچ» رهش رد
 یدنلریا یردپ زا . هدمآ ایند هب كيزکم

 بوبحم نا کی زاب!همانیک دنز
 ینوی زی ولت یاهتیلاعف حرش و امنیس

 .یندناوخ بلطمند ارد « نانآ

 .تساهدمآ درگ

 امتیس دراتس - ۱۵۷ هرامش

 هک دوب هلاس هدزیس « یکیزکم یردام و
 قاقنا هب وا هجیتن رد . تفر"ابند زا شردپ

 دعب و درک جوک اکیرمآ سازکت هب شردام
 یگدنز نیمات یارب ."دش میقم این رفیلاک رد

 كسب رد راک هب روبجم « شرهاوخ و ردام
 بسحرب هک . دیدرگ یزاس كشت یناخراک
 هئاخ ردندش یرتسب . تسکششسدفداصت

 هب هک دومن مهارف ,شیارب ار تصرف نيا
 یسصب رند هراب رد هک یئاه هلاقم ندناوخ
 یدوبهب زا سپ. دزادریب؛ دوب دوجوم یگشیپ رنه

 نیتسخن . تفر كيتامارد یاهرنههدکشناد هب

 یا همانشی امن رد ساجنآس ول رد۱۵۳۵لاس ردرا#

 سپ . تسج تک رش «اهباوختخت» ماناب

 تدم اما تخادرپ ملیف رد یزاب هب نآ زا

 هب یودارب رد و دومن یریگهرانک لاس۴
 اب ۲ زا سپ . دش لوغشم هنحص رد يزاب

 ۱۵۹6 لاس هب وا . تشگ زاب دوویلاه هب

 رطاخب «یگدنز توهش» ملیف رد یزاب رطاخب

 یهدن رب «نسجاگ لپ»تیصخشهب ندیشخب ناج

 نینچمه . دندرگ مود شقن راکسا یهزیاج
 مود یهزیاج اب «انایاز دابهدنز» رد شیزاب
 "هلمج زا « نیئوک ینوتنآ . دش ریدقت راکسا

 ره . تسامنیس-نارگیزاب نیرت تردق رپ

 بسک یناشخرد رابتعا وا بان یزاب رطاخب
 مانب رسپ هس و هدرک جاودزا وا . تسا هدرک
 اصا> « وزنارولو لیناد « وکسنارف یاه
 -«رادرهش یاقآ »ماناب یلابرس رد وا تسنآ

 «الاکلآ» شقن رد برهشودرم« یلصا . مان
 ,هکنانچنآشقن نیا اما هتشاد یزاب رهش راد رهش

 عسفاو نارگاشامت هجوت دروم دیاش و دیاب
 دباش , دشن

 . درادن ار كرزب نیا

 دیک رتنالک : دروف نلگ

 یکی رد ؛ شیپ لات ٩۳ رد دروف نلگ
 . دش دلوتم «كيک» اداناک یاهرهش زا

 تاچوک یاهرهش زا یکی زا ار شایرنه مان
 لات . تنا هتفرگ ماو «دروفنلگ» اداناک
 قاسشنا هب و تفر اینرفیلاک هب هک دوب

 هک دوب ناوجون . دش میقم شاهداوناخ

 دعب و درک یزاب «ناکدوک تاعاس» شیامن

 .دینخرد شوخ « تواضق زور» شیامن رد
 رارق تن و تفای هار امنیس هب هک هنوگنآ

 شترا تمدخب یدنچ . دمآ رد« ایبملک » داد

 رگیدراب ماظن یهرود نایاپ زا "نپ و تقر

 : تفرگرس زا ار ملیف رد یزاب
 یاهملیفزا بلغا هک هدرک یزاب ملیف ۱۵۰ هب
 . تسا هدوب نرتسو یهنیمز رد و :روهشم
 شلصاح اب « هکر اتم راب ود و جاودزا رابود
 یاگ رجب ار وا تسا «رتیپ»مانب"رسپ كي هک

 . تسا هدنار نارذگشوخ یاهدرجم

۱ 
 یلابرس هک درک اثیا !ردیک ماس ر 2

 كيدرن وا

 صصص یاادنرته تیفرظ ثچوک ی



 اد

 ۰ وا هاوخلد یهنیمز نامه رد .
 فورعم یهرهچ نیا یارب نویزبولت رد یزاب
 . تشادن ینادنچ دمآ املیس

 یرج»وش نموش : سلول یرج
 «سیئول

 رد ۱۹۲5 همدام رد « سیئول یرج
 ات یگلاس ۲ رد . دمآ ایندب یسارجوین رهش

 قافتا هب ۱۵45 لاس زا و درک هبرج
 ك رتشم تیلاعف «نیترامنید» شا یمیمص تسود

 لاس هدات هک دندومن زاغآ ار دوخ یرنه
 یزابیددعتم یئامنیس یاهملیف . تفاب همادا

 «دوویلاهمیربدزب» شنبرتروهشم هک دندرک
 , تسا

 یدمک یاهملیف یهنیمز رد « سیئول
 ناونعب ار وا یاهراک هک دراذ یصاخ كبس

 هژیوب . دیامنیم قععت لیاق یرتهرثا كي
 : تسا هدرک ینادرگر اک دوخ هکیئاهملیف

 نس لاس ٩۰ هب كيدزن هکنآ. دوجواب وا
 رادروخرب یاهدنام ناوج یهرهچ زا دراد

 مدع رطاخب !رتبهوم نیا « دوخ هک تسا
 یراد هدنز بش و یلسکلا تابورشم فرص
 , دنادیم

 یگدنزلصاح . دراد مان یتپ شرسهه
 ادخ».۰تسا یرز لک اک سن نانآ گلرتشم

 ۰ ۱ تک رب هدب

 نویزیولت یارب !ری بلاج یو ,« یرج
 یوف» : تسنآ رب وا دوخ مان هک دید هلرادن
 و نارسگیزاب نآ رد هک , «سیئول یرج
 یراکمه یارب امنیس روهفم ناگدنناوخ
 «وشنیا تیقفّوم و ترهش . دنکیم توعد
 .درب رتا رف شرامش دح زا ار وایکناب باسح

 ردتیلاعف هب رتمک كنياوا ٌرطاخ نیمهب
 ۰ دزاهربیم امن

 زابرامفیوک كم : سیترک ینوت

 هباپ ۱۹۲۵ نئوژ رد سبترک ینوت
 هداس باسح كي اب .. داهن یتسه یاصرع
 كروسیوین دلوتم . دراد لاس_ ۵۲ نونکا

 ورقف هرودکی ندرک یریسزا شپ .تسا
 یئایرد یورین تمدخب یناوج رد « تبکن
 «كنبزاسنریا» یرنه سناژآ دمآ رد اکیرمآ

 «لاسروینوی» ینایمک هب و درک فلک از وا
 «دزد شرپ» شللیف نیتسخن . دومن یفرعم

 و تسد یبوخ ترهش شیارب هک. تشاد ما
 قاهملیف زانهکب لاس ۲۳ تدم . درکاپ
 یسل بناج اب ۱56۱ لاس . ذوب ینامرهق
 هب هک درک جاودزا ملبف دنچ ردآ شیزابمه
 یلرات» رد یزاب ماگنه . دیماجنا یئادج

 یناملآ طراتس نامفوک نیتسپرک هب «ابلوب
 .دادقالط ار وا ۱۵۵۸ لاب رد و

 هک دراد مان «نلآیلسل» .شرسه نیموس
 : تخابلد

 رد طارفا رطاخب « ینوت . تسا نکنام كي

 اب ها ره یراد هدنز بش و یراوخبورشم
 .تسا هدرک ادیپ یاهتکش تروص « رامق
 یزاب هب روم رجار قاف ةا هب راب نیتسخن
 بذار گشواک « ناریارد- «زیمهم» لابرس رد

 زاسپ . دوب زب فوم شیارب هک تخادرپ
 دشلوغشم نویزیولت رد یزاب هب هرسکی نآ
 نیا رد وا . تسنآ لصاح «یوکك م» هک

 و برشم شوخ زاب رامق ء شقن هب لایرس
 یوحنب شراک هک دوشیم رهاظ یدرمناوج
 یم دوخ هکنانچنآ . تسا تلادع یارجا

 دهاوخ شایدبآ هاگیاج نویزیولت « دیوگ
 . تشگ دهاوخن زاب املیس هب و دوب

 ... دنمروز : رولباتدر

 اب . تسایلا رتسا یندیس لهار ولیاتدر
 تبن ًامنیس روهشم هراتس رولیت تبازیلا

 شراک نیتسخن . دراد
 تشاد مان «زاردرولیس

 . داد یاج امنیس نابوبحم فع

 زادرینامرهق هنیمز رد سپ
 زاس زا . دومن اپ و تس شیارب ار یبوخ
 رد ار یموادم تیلاعف 4۵

 وآ یور هب ماجنا رس هک دومن
 «نویزیولت رد شراک نیتسخن . دیماجنا

 یاهنیمز هک دوب «كنکنه» لایرس رد یزاب

 نویزیولت هب

 اردوخ تیلاعفء سپ نآ زا . تشاد ینامرهق

 لایأرس نیرتهب. داد شرتسگ نویزیولت رد

 .تسنرتسو هک دراد مات « نادنمروز» وا

 رد ار وا»نویزیولت ناوج رگیزاب لوک سیئد
 دراب « مياهدید نکارب یاینديعومجم

 « در , تا یزابمه لابرس نیا رد رولبات

 " یاهتیلاعف اب راوچمه ار امنیس رد تیلاعف
 . دهدیم همادا شاینویزیولت

 تراوتسایمیج : تراوتسا زمیج
 وش

 یرهچ . تفاب هار امنیس هب « «لتافدرم»
 هسیهت هب ار هزاجا نیا هاگچیه شابیجن

 نویزیولتمه زونه,امنیس یتسا رب

 زا ات دادن نازاسلیف نینچمه و ناگدننک
 هدافتسا ثیبخ صاخشا و یقنم یاهشقن رد وا

 قفوم « هدرک ی زابهک یاهنیمز ره رد . دننک
 زد وا" زا كرزب نازاسملیف . تسا هدوب

 درسفلآ هلمج زا دناهدرب دوس ناشیاهملیف
 ءطایح هب ور هرجنپ « هجیگر س» كاکچیه

 تیسا یاقآ» ارپاک كنارف و «باط

 .« دوریم نتگنشاو هب
 كيرتاهابرولگ اب ۱۵6۵ لاس هب « زمیج

 یاهمانب رتخدود و هدرک جاودزا « نیک كم
 دوس لیام زاغآ زا وا . درادیلک و یدوج

 لیصحت یسایسمولع ای یسدنهم یهتشر رد هک
 رد هک ءادنوف یرنه اب شدروخرب اعا دنک

 هک دش بجوم « دوب یبوبحم هزهچ امنیس

 . دیای هار امنیس هب
 قباطم یدزمتسد تفایرداب « زمیج

 یئوش رد هک تفریذپ « ملیف كي رد یزاب
 شیزابمهدنک یزاب «وش تراوتسا یمیج» ماناب

 نینچمه . تسا « زمادآ ایلوج» ود نیا رد
 .تسوا یگشیمه یراکمه مه رویگ كم ناج

 نسید ی«وش» : نیترام نید

 ..تس «یتکو رک و نبد» شایلصا مان

 دسلوتم ۱۹۱۷ لاس هب اکیرمآ یویاهوآ رد
 هدرک راک سک و ب یتدم یناوج رد : تسا هدش
 ات هدناوخ زاوآ اهبولک و اهونیزاک رد و

 یئانشآ سیئول یرج اب یگلاس ۱5 رد
 یارجا هب و دنداد لیکشت ار یجوز. تفای

 سیلاو لاهماگنهنیمه رد . دنتخادرپهمان رب

 سیف .ایمآ رز گیزاب ماست صرع
 مرسگ یادص و دومن اعجارم وا هب نیترام
 .تفرگ رارق هجوت دروم شا كيبيت هرهچ و
 .تشادمان «اسریا «نم تسود» شملیف نیتسخن

 فساتخم یا تکر ش اب دعببنآ زا

 هوالع . دوزفا دوخ ترهش و تییوبحم رب
 .دهدیمهمادا ندنا وخ هب نانچمه یرگیزاب رب

 نوپلیمكب زا رتارف شورف شیاهگنهآ بلغا
 تسخن . هدرک جاودزا راب ود . دراد هحفص

 ءایدولک . رگه نیج اب دعب و دلانودکم یتباب
 لصعاح انیج « یکیرء ونید « ایگ
 . تساهجا ودزا نیا

 رباس زا رتدوز « وا هک تفگ ناوتیم

 ۲4 هحفص در هیقب

 دوخ تمظعاد تداقر لباق ار
 ؟ دنید یمن

 : نیئاپ هب الاب زا

 بسیلولیرج بس تراوتسا
 سالاواسیلت س سیترکینوتس نیلءلرش
 نیئوک ینوتنآ و

 امتیس هراتس - ۱۵۷ هزامش _ - ۲۵ هحفص



 هگخس و
۱ ِ 

 ی دمحم مظاک دمحم یافآ 8

 دیدتمقالع امنیبب هراتس هلجمب هکنیا زا
 . مینویسم تمیق هلجم ناگدننا وخ هن ات

 اب هک دننادیم و دناهدرک لوبق ارام دیدج

 راثتنا همادا هار اهنت دودخم تاناکما دوجو

 : تسا تمیق شیازفا هلجم

 ناگشیپرنه زا یضعب یلسا مان اما
 (نایپسوه سیئامارتآ) نامرآ .دیاهتساودهک

 ریم مظعا) مارآ ( كزهک نیرسن) «دیپس

 | ناجرم (یدجاسنیورپ ) نازورف بس (یبیبح
۱ 

 س رفداش ونابرهث مناخ

 همان ام یارب رگید زاب هک ميلادشوخ
 مينکيم هدهاشم ار امشطخ تسد و دیسْتیم

 تاعوبطم زد نام ریش زا رای
 تک رشداجیل دراد هاش هبنج هدینکیم اعلام

 هعیاش وزج زین نازورف و 0

 ملیف و دنک یزاب نازورفاب لاکیزوم رولعب
 ذدرک تفایرد شین هناورپ زینانیم هر

 - دمآ دهاوخ رد شیامنب لاسا و
 !اعف هکنیآ رطاخب نآزورف - ۳ --)

 واب یسرتسد رتمک درادن امنیس رد یموا
 سعد سس وز

 مسیفاوخ باع مدرک تا

 یداهریپ هلایب یافآ 8

 هراتس هزات یاهیتوگرگد هرامش نپا زا
 مراودیما و درک دیهاوخ هفحاام ار انس
 تساهدمآ دوجوب هلجم رد هکیتارییغت هک

 بن یضاز از ایش

 یرقاب دبمح یاقآ 8
 یاهزات ریوصت نیدرف زا تشذگ هتفه

 ماگنه و دیدرک هدهاثم هلجم دلجیور

 یدیدج یاهسکع زین شلیف
 ملیف هنحص تشپ دروم رد .درک میهاو

 ی ات

 زونه زین دوشیم زابرس دمص ملیف

 .مینک پاچیبلطم ات هدشن عورش شیرادربملیف
 دارا - خ - ع یافآ 9

 ملیف دیلوت نامزاس دنچ سردآ مهنیا
 , دیادنساوخ هک

 بنطلسلاماوق نابایخ) هیقاثیم ویدوتسا
 نادیم) ملیف سراپ ویدوتما - ( جریاهچوک
 تیساناپتکرش ( لاسروینوا ذاساپ دنفسا ۲:

 تکرش ( بولک هچوک -- دیشىج بایرا)
 (مح نابایخ - تبازیلارادوب) اماروناپ

 بم ۳۰ هحفص

 زیربت  یرویرف نسحم یاقآ 8
 لحم و یلصا لیماف مات و مان یسررب

 ارد هک ار یاهثیپ رنه رفن تنیب دلو
 هک تا یلکتم راک تیادرپ مان دو هیات

 نیا رد ام یارب اهناب نداد خساپ ناکما

 هدازشافت ناجرم ناخ#
 لاح رد ار دزمتس مقر نیرتگرزب -۱ 1
 یقوو زورهب درم ناگشیپ رنه نایم رد رضاح

 . دیامنیم تفایرد/

 ف رد شویراد دزیتمب - ۲
 شورف زا هکیژاتناسروپ اب بآ ریز دایرفا
 | لایر نویلیم هس دودح تسا هدرک تفایرد |

 , تسا هدوی/

 تی هرامش تفایرد یارب ۳
 سردآ و هدشن لطاب ربمت لایر ۳۰ غلبم

 .دیراد لاسرا هلجم رتفدب ار دوخ
 نارهت - اونداب ورسخ یاقآ
 دناهدرک هکر اتمیقوئو زورهب و شوگوگ

 نکمم ود .نیا كرتشم یگدنز ناکماو

 مح زاب هدنیآ رد.هزاد لامتحا اما تسین |
 مسینیبب یزابمهیملیفرد مهرانکردارودنیا |

 یاهگنهآ نرته باختنا ام یارب نمض رد

 شدوخ یتسیاب وا و تسین نکمم شوگروگ
 :دهد.ماجنا ار راک نیا

 .زیریت س رون یماهش روپاش یاقآ ۰
 زابرس ملیف .
 شیامت هدامآ یملیف كنیا یعیطم كلم

 كچوک یموب هد ملیف ود طقف : تسین |
 | هک هلزلز ملیف و دراد یکچوک شقن نآ رد

 یوم فر
 که

 هم هکینامز رد شروه لی
 9 هنافساتم اما دوب_یبساتم تصرف -ِ
 فیدر نیا یاهملیف زا یرایسب لقم زین ملیف ۱

 رته زا مس ۳

 مينکيمپاچ بلطم و سکع تبسن كيب هزات
 اهناب یبایتسد هک ناگشیپرته زا یضعب یهتنم

 ناثریواصتنایم نیا رد دوشیم رتدوز

 ار وگخناپ هحفص و |

 زا و نداد شیامنار

 7 هاشنامرک - ینایفرش بایسارفا یاقآ
 فرحام لدزا اعقاو . تسا تسرد

 ترهثب یتقو هک نادنمرنه زا یرایسب دیدز

 شوسارف دننکیم ادیپ تسد تیبوبحم و
 هلپ تاعوبطم سپس و مدرم ادتبا هک دننکیم

 تسهج نیمهب دناهدوب نانآ یقرت و ترهش
 لوقب و دننکیم شومارف ار همه یگداب
 دنخبل یکروز زین یساکع نیبرود یولج امش
 سیخشت دنناوتب اعقاو رگا مدرم . دننزیم

 یأراد ناگشیپرنهزا كي مادک هک .دنهد

 تیم هسه دنتسه یقالخاو یعامتجا
 . دشیم.لح اهیراتفرگ

 دیهدب هزاجا رما نیاب هجوت اب هتبلا

 . مینک یشوپ مشچ امش همان پاچ زا

 نارهت - یبوضب هلاحیبذ یاقآ
 اما تبا هدربت یئاضیب مارهب - ۱

 یاهیمالعا سامارب هدمآ هلجم رد هچنآ

 .دوب هتشاد لاسرا ام یارب وا دوخ هک دوب

 یکم ميهاربآ حیبذ تسرادس

 دوز شادبرهک نرخ دادیارس]
 نش لی الت یزاسلیف هحفم

 میهاوخ شیازفا زین

 . داد

 یزیبث اضر یاقآ
 مودنارفر دروم رد امش رظن اب الماک ام

 ۱ ۲ رن دام ییظفاوم تاتو یا
 "یاس مفردرهو فی و مبقفا

 ۱ 0 اد رسم رطتیبوبحم هلئسم ارثکا اهمودنارفر

 هک تسأ تهج نیمهب و یرگیزاب تردق هن

 تسهج زا هک ددرگیم یدارفا هدنک دیلان | ی

 رد . دنرادن یفاک ناوت حیحص راک هثارا |
 _ یرازگربابدیایمربدهاوشزا هکیروطب لاحرح ۱

 دش دهاوخ مهارف ناکما نیا ساپس هراونشج

 | یوزارت رد ناریا یامنیس ناگشیپرته راک هک
۱۳ 

 رتفدب دیناوتیم ناتدوخ ویرانس دروم رد
 قبا رد یمیرک حا یاقآ اب و هدمآ هلجم

 / . دینک
 یلقاباب نیسح یاقآ

 نکار العف.ناریا رد یزادملیف تیلاف
 یدیدج ملیفیزاسلیفیاهن امزاس رثکا و تسا

 هراپ رد ربخ هحفص كي ناوتب هک دنزاسیمن

 « ناوحلسن »

 «لناش یرنه هورگ یاه هچبورب [۲ج
 «ناوجلسن»مانهبهاتوک یملیف یهیهت
 یاهتیقدهدملیف نیا . دناهد رک زاغآ ار
 «یتئاس راتخم « 4 یندم دادرهم هک ار

 شنارگنزاب ینیسح روصنمو یزا

 امنیس هراتس - ۱۹۷ هرامش

 قازرلادبع یلع.دنکی م ینادرگر اک و
 ود دروخرب ساسارب ار ملیف یوبرانس
 . تسه زین ملیف ساکع و هتشوپ لسن
 رشضعج . هورگ نیا رگید راکمه

 ناتسود نیا یارب . تسارف يئاضترم
 مینکی م تیتفوم یوزرآ .دنمقالع

 ایل و رهورف سیگنرف . ت>

 الیل یکدوکرم

 مادسم ناوتیمن رگید یوس زا . تشون اهنآ
 یابهسکع و درک پاچ یرارکت یاهربخ
 نازاملیف هحفص رد ار یدودحم یاهبلیف

 زاسملیفتیل اعفهریادهک نامز ره . درک رشتنم
 ميهاوخارراکنیادرک ادیپ شیازفا ناریا رد

 تاحفص هلمج زا روبزم هحفص نوچ درک

 پاچ اما . دوب هلبم بوخ و رادفرطرپ
 رمابنرآ یاراد رگا هلجم طسو یاهکع
 شزرا زا دشاب هدشن پاچ هثیپ رنه مان و
 میراد رظن ردام هکنیا صوصخب دهاکیم نآ
 ,. مینک رشتنم باتک كي تروصب ارنآ

 _ هداوناخ و یریما هرهز مناخ
 ۱ شقن سالکه ملیف رد هکیاهشیپرته مان

 دوب دوشرف دیشرف درکیم یزاب ار تمحر)
 هدسهانم هلجم رد ازشربخ و یکع هک

 یاهملیف ریاس رد یو"تسا رارق . دیدرک
 . دشاب هتشاد یزاب زین یناریا

 یالهب رن - یردنکسا زیبماک یاقآ 8
 راهچ یزاب یارب یضترم دزمتسد

 لسناپ ینادرگ راک یارب و لابر رازه دص"
 میرآدن قیقج عالطا ۲]تسا دایر رازه
 ۳ تسا زدقچ شخبناهج یآهگنهآ تمیق
 ۱ دشیم هتشون_نژ ملیف دروم رد هکیبلاطم
 . تشاد یهگآ هبنج

 رس انا

1 

۱ 

 لبق هرامش دنچ رهورف الیل زا ب ۲
 اب ار یئوگتفگ بیترت و میتشاد دلج یور
 اد میهاوخ وآ

 ۰ یو تیام وا
 لوغشم كنيا دبال ميعالطا یب رهورف الیل

 ۳ . تسا لیصحت ]

 نیبح ياقآ 8
۳ ِ  

 نادچ_نهورف را
 ۲ سکع لابرا

 تب ی اه یاد و

 ۱ 1 تشر س هدازیلع اضرمالغ یاقآ 8

 اتش یاههمانب هک دیشخبیمارام

 ۱ . میداد باوج ریدای و میدادن خساپ
 ص درود هلجم رتفد رد ۱۲ هلجم - ٩

 ..دنتسهرهورفالیل ردام و

۱ 
 ۰ دشابیم پاق هس

 نبوزق تیدحم یدهم یافآ
 زا یکی شیامن ماگنه لیگنیح زا

 یرظن هلباه و تشاد میهاوخ سکع شیاهمایف
 اروا سکع هک درادن تیلاعف كنيا زین

 یلسورب سکع پاچ تلع اما . مینک پاچ
 .  تسنآ ثهجب یرالد نویلیم شف.درم ای و
 نایمرد هداعلاقوف تیبوبحم یاراد نانیا هک
 . الئتسه ناناوج

  نارهت - نشوج مالس ددحم یاقآ 8
 میدق رگیزاب شونرآ ب۷

 طسو ار یدرونامیا كيب سکع ب ۳

 . درک دیهاوخ هدهاثم یدوزب هلجم



 سس

 و دنیآیم ردبلادوگ زا ناگشیپرنه و دنسبونیم هبشاحب
 ملیفملاکم زآ هلمج ودکی یتح و دنوتیمزور حرطم هرهچ
 هعماج هک دیآیم دوجوب مهوت نیا ,دوخیم زور مالک هیکت
 ! ریذپا تمواقم هسّوسو . تساهتفریذپ اررثا

 یارب اعقاو ابآ و تسازاسملیف هرهب و هزیگنا نیا
 یستمسق « هدننکاشامت مهساما ٩ تسا یفاک رثا كي یئادیپ
 برتمک جرخاب بالاحلیوطت و دیدشت و جیردنب هک تسا
 .درپگیم .یسراف یامنیسزا

 . تسا نویزیولت هطناو

 زا یزور چیه رد هک امنیس نآ هرهچ اجنیا رد
 یرگیدباقن « ديشخردن یزارفرسب شرمع لاسیس خیرات
 رتدیدش یراذگ رثا و ؛هدننیب تیمک رد شنوافت و دراد
 1 و تا

 اذگ و جیرفت یارب هک رفنرازهدص دنچ یاجب الاح

 « .دنراپبیمنت قیمحتب مبنو تعاسكی و دنهدیم_یلوپ

 رمع زا یگرزب تمسق هدوسآ و تحار هدننیپ لویلپم دنچ
 .دناهدرپس قیمحتا هب ار دوخ

 یاصنیس یاجب. كنيا ۰ ینویزیولن یاهلابرس و
 ءدنراد تسلب ار قلخ قیمحت ضبن یسراف

 سگا «ه درتسگ ناوخ زا ,ناسآو لهس ندروخرب
 «درادنیب رد یخوش « اهراک هیقب , دشاب نیلوا هزیگنا

 . دیآ رد

 رصع هک دش ثعاب ملیف نیا بوخ شورف
 نآزاسلیف یارب یلاعف هاگیاپ تروصب یئالط

 یاهزاین فیطلتو دنچ یتدمیارب هعماج رظن راکش رگم
 تسد رگا یبیرف ماوع تالپامت عانقا الامتحا و ینامندوخ
 » سرب نآهپ مدآ

 ,هکنیامه یکی عضو نیا لاعع بسانم یاهفداصت زا و
 هدرسپ یور دصرتم ینامزلک ملق بحیاص ناگدننک هجوت
 شحبرفت و دقن و ریسفتخیم راهچ هب ات دندوب یملیف ندمآ
 هرابردتیجص زا مد تدیمون و هتسخ دیاش س كنیا « دنشکب
 ایوگ «ینویزیولت ياهلابرس « دناهتسب یسراف ملیف تیهام
 .دونیمن باجت یناریا ملیف عیجرس

 تسوربور ارآدم و تووکس اب هک تسیاهدیدپ نيا
 زاسپ یناریا لایرس و بناج همه زا هنارسرس یرظناب و
 ردنتسا یلولعم هوابون كنبا ؛دوریم شتایح زا هک یرمع
 یزیخفسا یاههناشن تسههچره اما « تیوهیبیردام نماد
 , دراد شیوخ رابت زا

 كت نیاهک درک دهاوخشور اهلایرسنیلوآهب یتشگز اب
 رد «هناموصعم تیث» و . تسا هدرک رفس جوم مادک رب هتفای

 هستخیمآ رد اهشئوک و اههزیگنا هچ اب شروطت خیرات
 . تساهدیسر هزورمافلکت و یگدیچیپ هب ات

 سر و شیخ راک « لایرس ناگدنزاس نیلوآ و
 . دنداد ماجنا هنوگچ ار

 ««مناخ رمق هناخ» نوچ تسایئاهلایرس هب ام رظن
 دندرتچیه یب راثآ نیا «ناناولهپ» و «راوتسا راک س»
 شحاف یبیاعم یاراد.و راک ماجنا دصقرظن زاینساحم یارراد

 یاهصخشم یگمه اما . دندوب كينكت و اوتحم رظن زا

 نمسا و مينکیم ریبعت یثاعدا یب هب نآ زا ام هک دنتشاد
 هسک نونکا - لایرس ناگدنزان دصق لوحت رد هصخشم

 .دنکیم رلکشآ رتشیب اردوخ شزرا  درادن دوجو رگید

 دنکیم هضرع از
 تسکش زا سپ یرکف ناویدلازعم

 :  لاس ققوم یاهملیف « ملیفسراپ

 ماجنا ناگدنزاس راثآ یور هک یئاهشهوژپ رد

 لاوئس نیاو دریگیم رارق تلفغ دروم هصق ابلاغ « دوخیم
 هزادنا هچ ات یرنه راک لکشت رد دصق هک دیآیم شیپ

 ٩ . دراد تیمها

 گكي هدنهد حرط نیرتیساسا هصق هک تسنیا باوج
 زا . تلغغ و یتساک همه اب « اهلابرس نیلوا . تسا رثا

 هداس هصف و قوئاب اهنآ هدندوبرود یکیرات و یگدیچیپ
 قلخ قیبحت رد رارصا رتمک « مدرم یگدنز زا تشادرب
 اد
 نیا زاب , دندرکیم راکشآ دوبن و دشاب تسزال هک هچنآ
 . تشاد یرکش یاج . دوخ

 ناور یعورشاب«مناخرمق هناخ» هس نآ نایمرد

 یراکتسد رتمک البق هک عوضوم كي زا هزان ینشادرپ اب و
 یسشاهرتکاراک یحارط و هئارا رد یعس اب و دوب هبش

 یارب یزاغآ ثسناوتیم هک دوب یلابرس « لوبق لباق اتبسن
 : دننک لماک ار رگیدکب تسیابيم هک دشاب راک هتشرکپ
 نامهرد « راک نآ ههدکی زا سپ « نونکا هک مينيبیم و

 . دنام یقاب « همدقم

  هب یهاگآ زا ار هدنزاس یتسدیهت رگا یتحو «

 . عوضوم فلکت و یگدیچیپ رادفرط مدرم ایآ
 ؟ . دندوب

 نآزارت فرق و رتارف دنتسناوت یمن ناگدنزاس ای
 هداس یگدنز زا تشادرب هکنیا اب . دنواکب اه یگدنز رد

 نیلوا دا رهدنزاستسد هک تسا لکشم ردقنآ یعوضوم مدرم
 1۰ دیشک دهاوخ دنب هب اههنحع

 رتناسسآ رایسب ء تبعقاو زا زیرگ هاگ هک ميناديم

 واک و دنک نیا ندیثک ریوصتب و تسنآ ردواک و دنک زا
 . دبلطیم كرزب یاهرهز و نارگ یاهبرجت

 دسناوتیم ؛ ملیف یهصف هب یهاگن
 « ناتساد درم : دشاب نآ تیقفوم رگنشور
 زا شکدوک اب و دنیبیم ار شتسود تئایخ

 رد یتالیصحت «ی ناودرک هللازبرع دومن
 زیچ ناتسلگنا رد و تشاد امنیب یهنیمز

 . دوب هتخومآ یئاه

 یلماک اتبسن لئاسو اب یثالط رصع
 لوا رد ویدوتسا نیا . درک راک هب زاغآ

 یدینچز | سپ وتخادرپ اهلیف یلبودهب
 نیتسخن . دروآ یور یسراف ملیف نتخاس اب چیت

 .دوب «دابع یدهشم » وپدوتبا نیا لوصحم "
 و تشوسن ارسنآ یامانملیف یحابص دمص

 ار«ناپوچ رتخد» ملیف « یهاررس رتخد»

 یلبق تسکش فالخ رب هک دونن ینادرگر اک

 زور هم دودح و ش وربور رایسب 1
 یقاب هدرپ یور كایام وامه یاهامنیس رد
 هدرپ شیپ هک ینسحم دیجم و الهش .دنام

 اتبسن یاهیزاب ملیف نیا رد دندوب رتان ناوخ
 نابوچ رتخد.دندومن هثارا دوخ زا یبوخ
 لشئاسم نامه و تشاد یئاتسور یاهنیمز

 «یروهظ . درکیم تیاعر ار ماردولم یامنیس

 رگیدزا یمیرک اضر و یرکف « نایچکدق
 . دندوب ملیف نارگبزاب

 ناشوک لیعامسا یربهر هب « ملیفسراپ
 یزاسملیفویدوتسا نیرتقفوم ار دوخ نانچمه
 رد هدش هضرع میسلیف هس . دنکیم یقرسعم

 لابقتسا اب دوخ یهبونب مادکر ه ویدوتسا نیا

 ریغ شّورف زا و دندش وربور مدرم رایسب
 . دندیدرگ رادروخرب یاهرظتنم

 نیا .مینک هراثا «تلفغ» هب تخن

 رتکدو دوب هتشوسن یئامسک یلع ار ملیف
 « تشاد هدهعب ار شاینادرگر اک ناشوک
 یزادرپناتساد زاغآرس درگلو نوچمه تلغغ

 . دش یسراف یامنیس رد یرثوم

 . دربیم هانپ هناخ هوهق هب . دزیرگیم هناخ
 اسبا . دیآيمرب راک یوجنسج رد دوخو

 رسپ . دنکیم تبذاار شر :یچ هوهق

 .دوشیم اونمه درگلو یاههچب اب و دزیرگیم

 . هدید عامتجا رد ار تنایخ .نیمود درم

 . دهدیم تسد زا ار شنامشچ یاهثداح رد

 هکیلاحرد دنسریم مهب رسپ و رفدپ رخآ رد

 - هتفایزابا ردوخ یتخبشوخ امآ تسانیبات درم
 . تسا

 ...ترادهمادا . 8
 لصا هک دنامن هتنگان . درک ینادرگراک

 یهدنسیون «ولگیب یجاح زبرع » زا هتشون
 .ادوب هلرت

 تشاد یدمک یاهنیمز «دابع یدهشم»
 , دوب هدمآ هنحص هب مه رتاثت رد اهراب و

 اضر « یرکفت موحرم ,یروهظ « شبات یلع
 تفگناوتیم . دندوب مپایف نارگیزاب یمیرک
 یدهشم « نامزنآ یاهیلیف اب هپاقم رد هک
 «هچ, دمآیم باسح هب یجرخرپ ملیف دابع
 لداع یربهر هب .لماک اتبسن یرتسک را
 یهتخاس هک ار ملیف یاهگنهآ « هدازدنوخآ

 یسعب و دوبنیم ارجا دوب هداز ردیح نیهب

 دوجو هیلوا صقن نوبساروکد رد دوب هدش
 هسجوتاب نارگیژاب _سابل . شاب هتگادن
 باختنا دوب رایتخا رد هک یئاهوگلا هب

 « صقر « یقالخا یاهزردنا , دوب هلش ,
 یفطاع تاظحل و "قدمک یاههنحص « زاوآ

 . تخاس هزور داننه یشیامن لوط ملیف زا

 و دوب بیج یرون ملیف رادربهلئق
 صقندوب هدیدرو هک یئاههنحص زا رظنفرص
 مشچب یرادربلیف رد یرتنک دارباو

 توححع
 یاهامنیس بشمآ همان رب نا ربا ردراب نیل وایآ رب مو دیهتفهزاغآ

 یندبد و یئاشامنت رایسب نتراک ملبف تاب

۳ 



 یگدتز اجنیا رگید ننیلآد زد و دش رها شلو لئوکار

 لا رسپ یزابمه شقن ۰ « دنکیمن

 رد ریدر یا سیسروکسا هک یتقو « كش یب

 شقن یارجا تهج وا باختنا یارب ۰ دید شلیف
 دسدرت « یسکات هدنفار ملیف رد لاسون یهثحاف كپ
 نتسیا : شرداه او یدوج دوبن نتمطش اما دادن مار دو

 رلکف مینروکنا کن ام ییوس دام

 عناق ار وا یدوج تبقاع اما تشاد دیدرت ادتبا « درکیم

 اب یتوافت چیه « یسکات هدننار یهثحاف شقن هک درک

 رگید یاهشقت
 یاهزات یهچبرد یسکات یهدننار « عقاو رد و دش مه نینچ

 یدسب یاهتیقفوم راذگ هباپ و دوشگ یدوج یوربار
1 

 یهزیاج یهدنرب شملیف هک سیسروکسا
 : دیوگیم یدوج, یهراب رد «.دش ناک لاوبتسف

 .د كب هنوگچ هک متشاد تشحو ادتبا»

 اما دشخب ناج یکرزیوین_یهثحاف كي هب دناوتیم هلاس

 محاوخیم هچ متفگ یدوج هب طفف هک دوب روآ تریح
 .دوسب . متساوخیم نم هک هنوگنآ « مامت یداتسا اب وا و
 كياب.دوبن یفاخا حیضوت هب یچایتحا: چیه « زین ادب
 * ۰ ۰ دنک هچ تسنادیم وا « نتفگراب

 . شاد ار ن

 دنریذپن ار

 لوا

 دنزیمن یاهمعل وا تیعقوم هب و درادن

 «نآنارگیزاب مامت هکتسا «رکراپ نلآ» ینادرگراک هب

 یهلیسو هب « زکراپ و دنتسه یدوج لاس و نسمه یاههچب
 لهچ و ین یهحذ یرتنگناک یاهیلیف وجه هب اهنآ
 تراهح ةمح نی" زا زین وا .. تسا هتخادرپ دوویلام

 : دوب هدنام تفگش رد

 بونو هدر اهدص اب مدوب روبجم ملیف مامت زد »
 جی . دوب یرگید زیچ یدزج اما منزب هلک ورس ناوج
 دننام « نآرگید فالخ رب و ًاتشادن شلان و سزا یناتن
 روبجم یهاگ یتح . درکیم راک یاهفرح رگیزاب « كي
 كسب دننام «:یتوج اما منیبب معاار اههچب یهیرگ مدوب

 «.۰ .دوب مواقم « رگیزاب
 هسچوک نیئاپ هک یرتخد» ۰ شرگید ملیف رد

 هستفه دنچ یاهربخرد :"ملیف نیا مان اب « دنکیم یگدنز
 : دزاد یتوافتم شقن وب هدش پاچ هابتفا هب « شیپ
 رد و . نانزيم لدق هب ار شزردام هک یوژنم یرتخد
 یگدنز رگنایامن رتساف یدوج « ناتسبات كي یاهساکعنا

 4 لیف: نیا رف: تضا 1هلان هو گنا مع

 « ملیف نادرگراک و تسا یژابمه سیره دراچیراب یدوج

 رشت اپ

 ۱ تبا نوت نا *
 « شایمیدق یانشآ یهناخ هب رگید راب ؛ یدوج

 یهعمج»یدمک ملیف و تن هتشگز اب « ینسید تلاو یناپمک

 تلاو یناپمک هب وا تثگزاب یهرمث نیتسخل : « ,یشوع

 یرتخد و ردام یگدنز تیاکح « روبزم ملیف تن
 ار دوخ یاج؛ زور كي طقف هک دنریگیم میمصت هک تسا

 یاهراک ۰ (رتساف یدوج),لبانآ . دنک ضوغ رگیدکی (ب
 یاج هب « ردام و دنکیم ار ( سیره البرز ) شردام
 ! دنیشنیم رتخد

 ءاضما مه نویزیولت اب یداد رارق « رشناف یدوج

 .تشاذگ دنهاوخنهدوسآار وا « زین رگید نازاسلیف هک نیا

 5 دیسانشیم نیا اب مهارکید یهلاس هدر اهچ رتخد

 قاهرد تشپ رد اهلاس تسیابیم « یرگبزاب نینچ ارچ هک
 , دبوکب راوبد هب تشم « هتسب

 یالابند رد یئوپرانس نتشون لاح رد كنپا « نولاتسا

 رد اما تفرگ هدرخ وارب ناوتیم هچرگ . تسا یکار

 مسر كب ات دوریم نونکا یزاس هلابند هک یاهماگنه

 دوخراتفرگ زین ار ناگززب و دوش اکیرمآ یامنیس رد جیار
 .تسین یداریا « هنفاب قیفوت هزان نولاتسارب « تسا هدرک
 ملیف نیا . تسا دوخ جاتحم كنیا وآ هک هژیو هب

 ِ . دوش هتخاس هدنیآ لاس تسا رارق

 ياهزان ملیف رد یزابیدوزب نولاتسا « نیا زج هب
 «نوسبت وجنمرون»ا رنآهکد رکد هاوخزاغآ «تسیف» مان هب ار

 هسب وا دینادب هک تسا بلاج اما دنکیم ینادرگراک

 ۰ تسا هدرک. ادیب شیارگ زین ینادرگراک
 مان شیارب نولاتسا هک ار ملبف نیا یوبرانس

 هنشون دوخ « هدرک باختنا ار « منهج یهناخزپشآ»
 . درک دهاوخ ارجا زین ار ملیف تسخن هک تسا

 هتشون ,شاهتشذگ هب یهاگناب "زی ار وبرانب نیا « نولاتسا

 ناوتیم هک تسا نانچنآ « یکاراب ْنآ
 زن نودلاتسا ینادرگر اک دیاش

 7 :هجو . تسا
 . تسدیما هتشونرب

 «نزلام یزگای» ۰ رتساف یدوجرگیدفورعم ملیف

 ییرگنا ریوزیوجتزا. یعاهتجا ییبلط حالصا
 یئارجا تئاتض هک یعامتجا یاهاطباض

 . دنرادنآ

 زواجت دروم « نامرف و رصیق رهاوخ
 بونج رد عقاو  لجم یاهشل زا یکی
 لباقم رد هک یناکم . دریگیم رارق - رهش
 واهتس زا زونه « برغ یتادراو كنهرف
 : تکتا رادروخرب نآ زا "خبتنم" كنهرف

 . تسسوا تراکب هب رتخد ردق و شزرا
 ناوت ؛ ناکم ییتنس یاههطباض هب

 بدوخ . دزادن ار هداوناخ اب يگورابور

 , دنکیم یک
 « رصیق رهاوخ تراکب نتفر تسد زا

 . تسین صاخ یناکم یارب صاخ یدروم
 نینچ بس یگنهرف ره اب س یاهعماجره رد
 . دنفایم یقافنا"

 ۰ تستوافتم اهساکعنا اما
 . تسیرتسگد اد هب طابترا یب

 «قافتا نبا
 دادخر امآ

 یاهدوسک هب یاهراشا دناوتیم « دعب یاه
 زاسهلیفباطخ اجنبا . تسه هک ء شاب نوناق

 هسنوگچ اما تسیئازج نیئاوق یهجوتم
 درادن یرتسگداد هب طابترا هک « یفافنا»

 ء تسه یاهعماج ره رد شعوقو ناکما و

 رگا٩ دوشیم یرتسگداد یهجوتم شا هجینن
 فرح . تسیاهنافرطکب مبنک تواضق نینچ
 هک یاهعماج : مينکی م انعم رگید لکش هب ار
 تردق و نوناق هب تسنآ یهدوت رادومن رصیق

 یزیرغ شنکاو زا هبفرگ همشچ س ء تلادع
 تبیصم وا رب هک یئاههنادخر لباقم رد درف
 رد هتبلا تبیصم نیا ..« تسآ هدرکدراو
 ملسم . دراد ,یتوافتم یانعم . یرتق ره
 شیپ رصیق رهاوخرب هک یاهعجاف هک تسا

 تسین یاهلئسم رگید :یرشق رج « دیآیم
 یاهفط هب هکنوچ تنارگ هعماج *« ملیف
 نمیا ار هدوت دیابیم هک ینیناوق رد دوجوم
 تساجنیاییلصادا ریااما . دنکیم هزاشا « درادب

 ازس هب ار زواجتم شل نوناق "رگا ایآ هک
 .هنانثمطم ؟ تفرگیف نامارضیق « دناسریم

 نوتاق یارجا هک تسه یدراوم نپ
 رب یئایمیک دیکات . تسین هدننک هراچ "مه
 كي  لباقم رد اهمدآ داهن یودب نایغط»

 . دیافگب وا ربخا یاهتیفقوم زتفد رد رگید یگرب نیمه ۰ ننکیمن خر مه ار ینسیدتلاو یناینک « هدرک

 هابتشا هک نناهتفایرد ام یاههاگن زا ود

 یملیف هچ ارپخا هک ميسرپیم . دنا
 ؟دناهدیدنسپ ودنا هدیدیتآریا نازاسلیف زا

 میسرپیم . دنربیم مان ار اهنزوگ و رادیآرس
 یتادرگ راک یسک هچار راذیارس دیفاد یم هک
 :تبقاع و تسا یفلم ناغباوج « تیبا هدرک

 یکاپ بآ یگنهآ شوهم
 : هزیريم

 «یسک هچهک نياهب مرادن یراک الصا نم»

 ! « تسا هتخاس یملیف هچ
 نآ یهار . ثنیا هدننک مناق باوج

 نابایخ زا معام و دنوشیم نابایخ یوس

 ..مبوشیم ریزارس نیئاپ تمس هب « یولهپ

 نامتسد یور ار

 ؟ تشاد اهل وغم هب یطبر هچ تسیعقوم نینچ رد .« زیمآهعجاف دادیور

 ناسکما اب یتح نوناق فیلکت « یئانثتسا
 یشارگ هعماج سپ ؟ تسیچ « شایئارجا
 و . درادن یلدتش تیمومع « ملیف فرح
 - «ینمیا نیناوق فعض هب زاسلیف باطخ
 .تسین ریذپ هیجوت و یقطنم دروم نیرد

 . دراد همادا 9

 «.تسا ینپاژ نادرگر اک اواسو روک منادیم

 ؟ دیسانشیم ار یوایمیک میسرپیم
 زا كيمادک میسرپیم « هن

 تیمیلوا .دیسانشیم اریناریایاهنادرکر اک
 باوج لیمکت یارب یمود و یئوجرهم دیوگ
 و ۱ یئوجرهم سابع : دیوگیم شتنود

 باوج
 7 دنهدیم

 : دنکیم حالصا ار وا هابتشا « یلوا نامهزاب هک تسرطاخ نیزا . تسین نتنطم نآ یئارجا
 یارجا» : دنکیم داهنشیپ لح هار یتایمیک

 ب ۲۲ هحفص [7]

 ره « لاح نیا اب ! « یئوجرهم اضر « هن»

 امنیس هراتس ۱۹۷ هرامش

 :یناوج درم « كيتنالتآ امنیس لباقم #
 "شسرپ دروم « فراذ یاهتسارآ رعاظ هک ار

 او < ینامز دیعس » شمان « ميهدیم رارق
 ۳ نیزگ مت لنفواک

 یاهامنیس زا یکی هب اهتدم زا دعب »

 یبوخ یاهملیف مدینش نوچ مدمآ رهش یالاب
 مناتسود زا الومعم نم . دهدیم شيامن ار

 ندسید هب دعب و منکیم وج و سرپ لاوئب
 مسلیف یهشیپرنه « رتشیب و موریم ملیف
 « : تسا مهم میارب

 شیارب ار یجراخ نازاسلیف یماسا
 زا اما . دنکیم یعالطایب زاهظامیئوگیم
 باوج « ميسرپیمهک یوایمیک و ثلا دیهش
 : دهدیم

 تعیبط ملیف هک منادیم ار ثلاث دیهش»
 .ماهدیدن ار نآ اما تسا هتخاس ار ناجیب

 یاهلوفمآبفو مسانش یم ار یوایمیک زیورپ
 یزیچ الصا و دماین مشوخ اما ماهدید اروا
 یمن ملیف هب اهلوفم مسا . مدیمهفن نآ زا

 اهلوغم هب یطبر هچ ملیفنیا الصا و دروخ
 ۱۰۱ تماد

 دنچ اب اریف میرادن شیارب یباوج
 یرگید یاقآ اب . دّرک شناق ناوتیمن هلبج
 نیبرود یدبحتم « نویزیولت رد دیوگیم هک
 ۳ ار یی تصع تلا
 یلاع یدسردم لیصحتلاغراف . دازن یقت

 اسب ۰ دنکیم یئرعم نویزیولت و امنیس
 یرتنئمطم یاهخساپ رابنیاهک نیازا نان

 و زر اس رپ لار
 : دهدیم باوج . مينکیم وگزاب وج و

 :تصم

 ست

 طی منیب مراد تسود ار یئاهملیف »

 .دهدب یگدنز سرد نم هب و دشاب مسیلار

 دروم راد يلبق یاهیهاگآ اب ار اهلیف نیا و
 « ماهدناوخ تاعوبطم رد هک ناشناگدنزاس

 س یه ار اهملبف دنن البق و منکیم باختنا
 هک "مته یطبحم رد ؛ یفرط زا . مناوخ
 نیاو دنراد راک ورس امنیس اب منايفارطا مامن

 نولاک رد. تسا یمهم یهلئس شدوخ

 بک یثاهملیف ندیدب و متسه وضع ملیف

 مسه یناریا ملیف .. موریم دهدیم شيامن
 اد ۰ از یناربا بوخ یاهملیف اما منیبیم

 نوچ درادن رادفرط بوخ یاهملیف نآريا

 مّل دنوریم امنیس هب یمرگرس یارب مدرم
 .تسا لکشماهنآ یارب شکر د بوخ یاهملبف

 لذتبمیاهملیف دورو یولجتسا رتهبنمرظنب
 لذتبم یاهملیف نیمه مينیبیم اما دوش هتفرگ

 و دوشیم هداد شیامن ۱4 راد ینا ربا

 نسیا دوخ هک امنیس كي رد بوخ یاهملیف
 و دنکی م كمک مدرم یهاگآ مدع هب , هلتسم

 هجاوم بوخ یشورف اب مه ملیف یفرط زا

 یارب هرابود یتبغر هدننک هیهت و دونیمن

 یمن ناشندوخ زا اهملیف هنوگ نیا یهیهت
 رسکف هب همه هک مه امنیس نابحاص . دهد

 لباقم هحفص رد



 و بوخ یاهلیف و دننسه ناشدوخ بیج

 ر « ..دنهدیمن شیامن ار شورف مک

 بوخ یامنیس دروم رد ار شیاعفرح هدست

 شرظن و ميونشیم لذتبم ملیف و رگ اشامت و
 و یوایمیک ۰ كيربرک « رادگ یهراب رد ار
 ميسربیم ثلاث دیهش

 راک امآ مسانشیم ارد رادگ كول ناژ»

 یاهملبف « وا زا. مرادن تسود ار شاه

 ار"؟ هراش قاطا و تسا نزكي . نز كي
 شکرد نونچ دماين-مشوخ الصا هک م اهدید

 «. مسانش یمن مه ار كيربوک . تسا لکشم 9
 ومینکیم عطق ار شنبحص اجنیمه ر

 ؟تسا .هدید اد سوکاتراپسا ابآ ميسرپیمآ
 هماذا میهاوخیم وا زا . دهدیم تبثم باوج

 3 دهد
 ناجیبتعیبط مایف طقف « تلاثدیهدزا»

 رد الصا اما دوب یبوخ ملیف هک ماهدید ار

 مه یوایمیک زا , منکیمن تبحص شاهژاب
 نوچ دماین مشوخ هک ماهدید ار اهلوغم
 و دراذگیم ناهدهب شاهلک سپ زا ار هیفل

 ناسیم زا, ملئمپیمنا ار .راک نیا .نم
 ار ژلو نسروا « ایند كرزب یاهناذرگ راک
 نادرگر اک رلومتروانیل روطنیمهو مراد تسود

 یلیخ وا یهتشگمگ ملیف زا هک (۱) یسیگنا ۱

 « . دمآ مشوخ

 اب ار نام ینالوط اتبتش یوگتنک
 . مينکيم یظفاح ادخ و میهدیم نایاب وا

 ااردوخهک یرگید یاقآاب « یکیدزن نامه ۰
 یفرعم نهآ هار دنمراک « یوضرز یدهم
 «عورش یارب , مينکیم تبحص « دنکيم

 بآوج ٩ یسانشیم ار اواسوروک. میسرپیم دیس
 : دهدیم

 یمن دایز ار اههنیپ زنه نم »
 « , مسانش

 , تسا ناو اک را لک ترکی
 : دهدیم پاوج

 « , مسانش یمن الصا سپ »
 یمباوج . تسا ینپاژ ميئوگیم

 : دهد

 « . كیئرت مه ار شفرح یپ »

 اربل هجا ! كلاکچیه تربلآ طقف

 عطاقت رد و ميئآیم رتنیئاب
 فص یهجوتم « دیشیجتخن و یولهپ ناب ایخ

 هدشهستشذگ زا رتهاتوک كنبا هک ث

 بیم فص رخآ یوس هب . میوشیم !تسا
 دروما ریاهتخوس باتفآ زا ناوج درم . میور

 هناورپمساقلا وباشمسا. ميهدیم رارق شسرپ

 ار یماسا ,یتقو . تسا راک جک شانش و
 : دهدیم باوج ؛ ميئوگیم شیارب

 * يناش بت از امر
 تسوداریئاهملیف عون هچ میسرپ یم

 : دیوگیم ۰ دنیبب

 + منیبیمن الصا یجراخ ملیفنم »
 شاهراب رد ردقنآ مه ار كنیک ملیف نیا

 ًالوسعم ء منیپب میش دنمقالع هک ماهدینش

 رد هک شیاهسکع ندید زا سپ ار اهیلیف

 ؟ .منکیم باختنا تسا نیرتیو ..ب
 وناوج یافآ مه وا یرس ثشپ رفن

 ,یفبرش دیمح ار:شذّوخ هک تسا یاهتسارآ

 ابنادرک راک ریماسا دونم رس تراک
 طقف و دسانشیمن ار مادکبیه . ميئوگيم ار

 دیوگیم « میسریم ثلاث دیهش مسا هب یتقو

 یملیف هچ دئاد یمن اما دشانشیم ارب وا هک ۱
 : تسا هتخناس

 هراد

 رگید شهاب تادتیس ناو
 یشورف شنک یمزانم هک یزآ ارش نسحم مان هب
 ار لاوتم نابج ..يشزرم تخص دراد
 :دعدیم باوج . مينکیم رازکع

 مس اما مسانشیمن ار مادکچیه, »

 یاهملیف دنیوگیم هک ماهدینش ار ثلاث دیهن
 ۰ دزاسیم یبوخ

 بلغا اب شسرپ رد.هک تبا بلاج
 «دنسانشیماریوایمیک .مانیتقو « نارگ اشامت

 وطنیمهمه وا .دنریگیمهابتشایثایمیک اباروا
 «میروآیم رد «التشا زا ار وا هک یتقو اما

 اما مسانش یمن ار یوایمیک» :هک دیوگیم

 ماهدید ار اهنزوگ و رصیق « یئاپمیک زا

 + نسم رظن هب . دمآ مشوخ یلیخ هسک
 «.تسا یناریا نادرگراک نیرتهب یلایمیک

 و رسصیق زا ریغ هک میسرپیم

 .تساهدیدنسپ ار یناریا ملیف مادک , اهنزوک

 : دهدیم باوج : رکف یمکزا سپ
 «. حوت نافوط و نوراق جنگ»

 یجراخیاهنادرگر اک زا میسرپ یم دعب
 ::دنانسیم 1الی ماقک
 یم شدای یزیچ راگنا « دعب اما مادکچیه

 دسیوکیم لوا

 1« سانشیم اركاکچیهتربلآ_طقف»

 بحاصو ملیف یهدننک دراو رظن

 زسین ملیف ناگدننک دراو زا یکی و امنیس

 یریگهجیتن هاو نیا زا دیاش . مینک تبحس
 7 : دوش نتنانآ

 «كيتنالتآامنیس ریدم یرفص هللا ترصت
 یب راهظا روهشم نازاسلیف زا هک نآ نمض

 : دیوگیم « دنکیم یعالطا
 « بوخ یاهملیف « نم رظن هب»

 تسود امنیس بحاص اما دراد یدایز شورف

 . دهد شیامن اهملیف عون نیا زا دراد

 9 امتیس ریدم ۰ «رادّرس»

 .دنکیمُ هقالع راهظا بوخ یامنیس هب تب
 « میربیم مان هک ینازاسلیف یدادعت زا
 وخ یاعبلیف ار یضعب هک هدید یئاهمایف

 ) نیس ریدم ك ناونم هب دم. هنادیم

عمعسعمسمسمسمسمعپ تراش ارچ هک لاوئس نیا خساپ
 تمعمعمحمعهعم

 یاهنادرگراک زا یضعب یاهملیف شیامن هب

 :دهدیم باوج « دهدیمن نت امنیس فورعم

 یناهنادرگر اک زا بوخ ملیف»

 مکه و تسا نارگ مه « دیربیم ما هک
 دهاوخیمنشلدیئامنیس چیه املسم و شورف
 مه « یرازاب و یسکس یاهملیف . دنک ررض

 فیلکت سپ شورفرپ مه و دنتسه نازرا
 . تسا اضاقت و هضرع « هلثسم , تسا نیعم

 + سانشیمن ار رادگ یتح یسک هکیتقو

 نا رسگ .تمیق هب وا زا یملیف درادن یلیلد
 شسیامن رت ثيببش دنچ اما دوش هدیرخ

 رادگ زا یملیف « نونک مه . دوشن هداد

 شیامن تئرج یئامنیس چیه اما تسادوجوم
 3 « . درادن ار نآ

 ملیف یهدننک دراو كي اب یتقو
 تیحص « اووش تک شان دون الیاف هک

 . درک نامتحار « هیچ دنچ اپ « میدرک
 رگا « دیدرب مان هک یئاهنیا زا »

 یسکهچآر شررط باوج « مینک دراو ملیف

 یهنومنتشم» .لثم. قأدصم نب 8

 نایاپ ار نارگاشامت .اب وگتفگ : « راورخ

 ناریدمزا یکی اب ميريگیممیمصتو ميهدیم

1 
0 

 سر سس سرت

 : امنیسرد طقف بشما همان رب

 نوتذآ
  .دنکیمبوکخیمیلدنصرب اد رگ اشامن هک ذ اش اجیهیملیف

 دنتسه اهلیف یضعب « یفرط زا ٩ دهدیم

 یمن هزاجا اما دنتسه مه یبوخ یاهملیف هک

 نآهب « مينکدراو رگااب و مینک دراودنهد

 « . دنهدیمن شیامن یهزاجا

 ردنغچ هلیب  گید هلبب

 «ميدناسرنایاپهب ار وجو سرپ 9

 نسیا یهجیتن زا یریونعت مه نآ, زا نفیپ
 نئمطم « نایاپ رد هک میتشاد نهذرد وگتفگ

 بیمن ار نادرگراک , رگاخامت

 ادرگزلاک, مان هب مه یتیمها

 نیا زا یملیف رگا مه دیاش . دنهد
 .. ادسانش

 نوه
 دنسپ درومآ و ناژرا ملیف لابند هب « هدننک
 هدتنپ"یعن و دنیبیم از اهلوفم

 هه

 ورب ال اگ لخیم . یاد. تار .یمر

 یسویهردنا. روخول نا

 عحمحح

 ۰ رگ اشامت دننپ دروم ملیف ."تنلارگ افامت

 .دنهدیم شیامن اهامنپس هک .تسا .اهنیمه

 یمن اما دیآیم ششوخ یملیف زا « رگ اشامت
 رد مه یئوجتسج و تسیک شاهدنزاس دناد

 یهراتس اربوفورت رفن كي . دنکیمن هراب نیا
 ۱ یرگید نا: دناديم کس
 یکی . تسا «یسیلگنا» زاسلیف رلومتروانیل

 نوراق جنگ دید هک یبلیف نیرتهب رکید
 نسیم زا ومه و تسا حون نافوط و
 «كاکچیه تربلآ »اهن « یجراخ نازاسلیف
 «.عاونا نیازا رگید یرایسب و دساشیمار

 یاد هک یئابیم دیک نکف
 ملیف و تسا شنارگ امت

 یم هدادشیامن یاهزادنا نامه + « بوخ

 ؟ دزاد دوجو بوخ ملیف رگ اهامت هک .دوش

 دیاب هک تساجنیا
 « ردنغچ هلیب « كبد هلیب»

 نیمه یهدنزارب

 امت هراتس ب ۱۵۷ هرامش



 یاهنادرگ راک هچ رگا لابرس كينکت
 ینعی تسناسکی یکینکت « دراد یفلستخم
 زاب نحل و دروفکار تیصخش تمدخ رد

 رد .درنگیم وارب هک تسیلئاس هدنبوگ
 زات هکب ینامرهق وا « ناراکدباب فاصم

 لایرس متیر , دوشیم ریگلفاغ بلغآ .

 درادن شیطرپ یبرض + دروم نیزا تبعبت

 نابرض هب بس زیرگو |
 !تنافترپ و ابیز تباغب هاگ « اهراتفگ

 : مینک هجوت
 تسود نیزا رتشیپهک ی نزاب هدروفکار ۱
 غاسب رد . دراذگیم تافالم رارق هتشادیم |
 هناسقشاع هاگ دایعم رتشیپ هکیلاج . شحو "

 .«هدیدنار هطبار نیا رگاشامت» هدوب اهنآ
 نز . دنرنگیم اهلیف لباقم زا ودنآ یتقو

 .«دنروآیمن رطاخب ار ام اهنآ» : دیوگیم

 یطبار هب فیرظ و هبناجود یاهراشا ر
 اهلیف هک یاهنوگب اهنآ یئادجو« ودنآ

 . دناهدرپ داب زا ار اهنآ ]

 لاسبرس یلارگعقاو یهبنج نیرتشیپ
 شردسپ اب دروفکار دروخرب و هطباررب ]

 « یتتفریذپ یزنط . تسا راوتسا
 َ نیرش ار هطبار نیا  طیحم و

 ,ینارگعقاو رد یعساب ملبف «عونجم رد
 بوخ یزاب نمی هب و تایئزج زا هدافتسا و

 «لگیسنآد» رهش رد راکش رد ار شجوا هک

 دح رد هکلب . دح نآ رد هن هتبلا. مياهلبد

 < مه دح نیمه رد لاحنیا اب « لایرسشی |
 , دوشیم بوسحم قیفوت كي

۱ ۱ 
۱ 
 مرگ یاه« یتال س یسیلپ» تسدنآ زا ۱

۱ 

 . دروآ یور نوب ز هب امنیس نارگبزاب
 ماگنه یاهداعلاقوف تراهم و طلست زا نبد

 یوش . دهدیم ناثن دوخ زا .وش یارجا
 كاا رف نوچمهیسانش رس نانامهپم اب نیترامنید
 . دومن بسک تبیوبجحم دوز یلبخ ارثانیس

 امن ناگش زپناتسرامیب : دداب!ج رج ۱

 تلابا تیورتبد رهش دلونم « دراپپ ِ
 و یکدوک مابا وا . تساکیرمآ ناگیشیم . |

 دعب و درک يرپس تیورتبد رد ار یناوجون
 یورین رد هام ۱۸ تدم . تفر ماظن تمدخ هب

 بوخ زاب زا وا درک تمدخ یئابرد |
 . تسا هدش مه میت لاتیپاک و هدوب لابوف |

 هاگشناد دراو « تمدخ نااپزاسپ ۱

 مسا یسدنهم یهتشر رد و . دش «ودروپ» .
 شیامنو رتات زا رس یتدم زا دعب اما . تشون

 مساابیز .یاهرنه یهتشر رد ! دروآ رد
 ویدوتسا مادختسا هب ۱۹6۰ لاس هب و تشون

 شلیف نیلوا . دمآ رد كرویوین نارگیزاب |

 رد شا هنادنم رنه یزاب۰. تشاد مان «هناگیب» ۱

 ترهش هب ار وا «هناخ یوس هب یدنلب زا»

 .تسیئانتعا لباق یسیلپ یهعومجم رنراگ زمیج

 6 برغ هنوگچ « یناغیت رد هناحبص دناسر
 ۶ ۰ تسوا روهشم یاهملیف هلمج زا دش ریخست
 شرسه نیمود هک هدرک جاودزا _ رابود
 زا سپ هک دوب امنیس هراتس یلشا تبازیلا
 (پ ادجمه زا و دندیسرن قفاوت هب یگدنز یتدم
 یور نویزیولت هب سپس . جرج . دنده
 ٩ وا یارب « كچاناب ساموت هاگآراک . دروآ

 [6شراک نیرتهزات . درک قلخ یناوارف تیبوبحم
 ول پیت هب هک .اجنآ زا ناکش
 بکار كچاناب تیقفوم تسنا

 یره -« و و تس» رومرجار

 ج ب«تبسا هناوناخ» ادئوف
 « درونک ار هاگآراک « كيروم»

 س« وبملک » كلاف رتبپ - «وجتسج» كاتسا
 ادرگید یرایسب و «كاجوک» سالاولس یلت

 . درب مان
 مامت روضح جیردتب و دنام رظتنم دیاب ابوگ

 :. یهکرتت رب ار اهتیس نابا

 رفن ود نیمه ۱۵۰ یاه لاس رد هک دوب

 ردهک ! دناهدرک یزاب نیا ریظن یملیف
 برفا» یداع هثیپرنه كي ماگنه نآ

 - ینابلخ هب یئامیپاوه اب « تسیلابمیز
 .دیامنیم مداصت «زوردنااناد»

 ملیفود یهدننک هیهت «نلآ نیورا»
 رد یزوس شتآ» و « نودیزوپ یارجام»

 رطاخابسب یهاتوک تدمرد «شارخنامسآ

 تسا هدیسر یدایز ترهش هب ملیف ود نیا

 یاربیاهداس عیضوت « نلآ نیراوا»
 : دهدیم دوخ یاه ملیف .تیقفوم

 ؛منکی م هدافتسا :جفاع ضاخشا زا نت
 شتآ رومام ای اونا , باصق كي زا الثم
 هداعلاقراخ هثداح كي رد ار وا و یناثن

 تردق زادوخ تاجن یارب ات مزاسیم راتفرگ
 اب و دنک هدافتسا شدوخ یرکف و یمسج

 4بلغ ثداوح رب ینامرهق یاهراک ماجنا
 ار یداع درف كي تربق رگاشامت . دبا

 دنکی م ییاسحا و دنیبیم امنیس هدرپ یور

 دنکب ار اهراک نیمه دناوتیم مه وا هک

 هراب رد نم . دوشیم لاحشوخ هجیتن رد و

 مزاسیمن ملیف زغم ناحارج اب نادروناضف

 امنیسنلاس هک تسین ردقنآ اهنآ هدع نوچ

 ؟رز+هر+++ ام روثک هد اما دنکرپ ار

 زین اهنآ هک دزاد دوجو یناشنشتآ رومام رثن
 هب اهنآ همه و دنراد انشآ :و تسودو ره

 . دنیآیم نم یاهملیف ندید
 ) «نودیزوپ .یارجام» رضاح لاح رد

 5 ء نسپاژ ندشقرغ و «اهروبنز هتس» -

 0 یروآتشحوو زیگنابعر یاهملیف هلمج زا

 .دشابیم هیهتتسد رد دوویلاه رد هک تسا

 چه

 نهج جج

 .حمجحجتح

 : امنیسرد طقف بشما همانرب

 تنوماراپ
 43444 هزاتس ۴ ذاتمم یامذپس

 قافن ا هب داکسا هزباج هدن رب « نوتسه نوتلداچ

 نرباکز میج
 . کر زب ینرتسد دد امنیس لوغ ود

 نرباکرمچ . نوه ن
 یر ملبفرد



 تسدهک .تسا ,ناربایاهنیس
 .دنراد یئانشآ وا تیلاعف و. راکاب

 دروآیور امنیس راکبهکنآ زا لبق
 یلاسدنچ و تشاد تیلاعف شزرو هنیمز رد
 و نارسیا یاههاگشزومآ سکوب نامی
 .دوب روشک . یاههاگشاب

 راک هنیمز رد لبق لاس نیدنچ زا یو
 ابا و درک زاغآ ار دوخ تیلاعف امنیس
 تنواصعم سپس و رادربملیفتنواعبنآ وئعب
 هتشذگ لاس رد هکنیا ات درک راک نادر نا

 تسکرش اب ار دوخ لیوط ؛ملیف
 و دنمک  ايئدنرفا ب یدروتامناكيب

 یولجنا ربا یامنیس نارگیزاب زا یدابز هدع#
 هدیدرگ شیامن هدامآ كني در نببرود
 . تسا

 هاتوک ملیف كيرضاخلاحرد کا
 درادرظن رد هک دراد هیهت تسد رد تدم

 دنک مدامآ .لاویتسف رد تکارش یارب.ارنآ

 ء.دوشیم راوم « ناشپاههطبارو
 تفایررد اب هک تسوا .« دوب هنوگ نیمهب
 راکفا و دی#ع رهوش و نز یاهفعض هطفن
 «ماجنارس و دنکیم لبحت ار دوخ دوجو و

 تمدخشیپ»

 كي هک ار یدیدج راک رگید هامدنچ زا و
 تسا تدمدنلب ملیف

 .درک دهاوخ
 زاغآ ملیف یکدور یارب

 الما رسپ یاهدننک لسک  زپخلالم یهرهچ

 .ددرگر بشا یگ دنز هب هک دهدیم هراشانز

 تسولونز افرص ساموت ؛ یزول هاگدپ
 یهاست و داسف نتخاس راکشآ دصق

 یراکدب یهمه اب وا .دبابیمروضح ی
 «سیول»نوچمه یئاهمدآ اب هسیاقمرد

 هک یدرم دنکیم بسک یاهنادنمتفارش زایتما

 دوخ ینابطرازآ تالیامت یاضرا یارب

 گ نوه :الج

 امنیسهداتس
 : زایتما هدن راد

 

 .نایتس اگر ی

 نآوجاب شنزات دروآیم  مهارف یئاهتیعقوم
 .دنکیمریگلفاغ !راهنآدعبو . دنامباهنت

 رد هک یئاهیئوگ یلک یاوس « ملیف
 هکنانچمه « دراد ساموت تیصخش یهراب

 یتایئزجاب. تسروهرهب یزولیامنیسزا
 یهدننک نایب هک اسرو فیرظ نانچنآ هاگ

 هب ینز « هکباهنحص لثم : تسیئانعم ره
 قافتا هب ارودنآ دعب . دنکتیم هاگن:ناوج
 رطاخب . تسیبوخ ملیفملیق .مينيبیممه
 یزول صاخ یاضمازا هک یبان یاههظحل

 تسا رادروخرب

 دنتسه نامه ءاهدرد و دنجنگ ی من اهتیصخش

 نایب لی تاب صرف ین رک
 .تشونیم« دسیونب یئاشنا ای هصق تساوخیم
 بیئرت /تاطحل زا رب دو رگید یوتزا
 دوشیم یداد زارق نانچ اهنیصخش راتفگ

 یم بل یهشوگ رب یدنخبل « نآ یهادا هک |
 كي ره هک تسیماگنه « شاهنومن . دروآ |
 رد مه لابند هب « شورف همانزور هس زا |
 ار دوخ یگدنز زا یاهثوگ « هلمج كي |

 یرّتق رود دنچ « راک نیا و دننکیم نایب
 ؛تسودرشب هک مينيبیم . دماجنایم لوطلب
 ندسسر یارباههتفک ندوب طابترا یب» زا

 هتفرگار راک یانبور اهنت « « تیعقاو هب

 مه یرگید فرح شیامن « ارهاظ
 بمعا روطا هب دس همانزور : هکنیا

 ربخ « لایخیب ناوج) تسا رود مدرم زا
 « رگید یوس رد و همانزور زا ار یئاه

 بر مس نسمدرم و مود ناوج
 یم هک یربخ ره « لایخیب ناوج . دنیوگ
 هب و دنکیم هلاچم آر همانزور « دناوخ

 یشیامندیهمت نیمه اما ( دزادنایم یاهوک

 ن هتخپ الماک هچرگر
  یک»

 زایکی یهلان اب «(ت
 ؛«؟ هراد .ربخ ام : هک اهنآ

 یارسب هدنسیون « رگی :یم دیهش
 هسب هک یناسک .زا دوخ تخانش نداد ناشن
 طرف زا ار یاهملسک « تسا هتخادرپ اهنآ
 نیدنچ .« هللاختف . دناشکی م یتسپ هب رارکت
 : دیوگیم ,سمدرم هب راب

 « . هللاحتق اقآ نزیوت یئال»
 مه نتم زا « ارجا هک دش هتفگ 8

 یدعب كي
 نادر

 یو

 تسود رشب و تسا یرهاظ و

 (مداهچو تسب لاس)۱۰۰۳لسلسم - (دبدج هدود) ۷ هدامش

 تلود هزاورد هارراهچ : یناش
۸۹/۱ 

 لابد ۰
 ۱۰نامتراپآ - ۴ هرامش - تلوزور یادتبا-

 1۹:۲ یتسی قودنص
 ۳۹۲۲۱۴نفلت- نآريا رهم یزاسروارگ :زایگنر ریواصت و یگنر « یک ملی

 زا نتم و یگنر ریواصت باچ ۸۳5۰ - 1۰ نفلت - كيفا رگ املاچ :
 مک ریرج رج جوش

 - ۳۵ هحفص ۲

 یمدق ۰ هدنسیون "تسود .رکب رشب هب تسن
0 ۱ 

 رتفو درد تدیشک خر هب یارب وا
 راس قاهبارخ رد. ار ارجام ء تفافک و

 | تآ هنحیر مه ر شزیچ همه هک دنکیم
 | كي. هدش شخپ یاهشوگ رد هاک یرادقم

 لاغشآ یرادقم_ و هنحص رخآ رد بآ هعشب

 | شا دوصقم... رانک و هشوگ رد

 |شپامن فرح ناوتیمن یئاضف نینچ رد هک
 زسیچ ره زا نامه  دصق , درک نایب ار

 ینسنا زیمرد ؛نینچمه, تسا ندید ار رهاظ

 سس کد : تب یا تسود رشب هک
 هب كيدز « دنراد يکرتشم یاهدرد هک
  ءاهنآ زا رترود ؛ یرگیدنآو دننیشنیم مه
 | لسیلد ۰ یکی نیا ندوب لایخیب « هتبلا
 !لکشم « لاعب ره هب هک تسین شایدردیب
 اب « وا نوچمه یدارفا یارب زین هنن نیئاپ
  هرد و هلئسم « یداصتقا و یگنهرف حطس نیا

 رشب ادتبا , روناب یزابرد . تسا یگرزب
 . روناب , هنحص . دنکیم راتفر هنالقاع تسود
 صخشم ابنامزمه و دوشیم شور یفیعض
 زین هنحص , اهنیصخف یهیحور یجیردت ندش
 .دسریم رثک ادح هب رو و دوشیم رتنشور
 راون زا وا یهدافتسا  یدعب بتآرم رد اما

 .تسین بسانم « ینامز یزاذگ هلصاف یارب
 ااج و ماخ « مالک كي رد اهیزا

 ماگنههب هچ ۰ اههرهچ ك
 و زیمآ قارغا « اهشنکاو رد هچ و راتفگ
 | هب . تسا راجنهان اهیزاسادص و هدنزا ربا

 ! یارب ششوک رد هک یوسش دیعس هژیو
 ۱ بیم قارغا یدابز « ندرک ی زاب ساسحا اب
 ۲ .دنکب

 رد « لاتنامیتناس و كانزوب نحل

 یاهویش ۷! شیامن و دبابيم تدش نایاپ
 .دودیم متخ « راویسرافهلیف

 نادرگراک رابتخا رد یاهدارا
 .شابن هدننک

 نیبرودمشچ زا دیاب رادربملیف هاگن
 راکب هک دنیبب ار یئاههبواز و رظانم
 عقاورد و دشخب یرتشیب هولج نادرگر اک
 .. تسانادرگر اک مشچ رادربملیف

 دراد هثیدنا رد نادرگ راک هچنآ

 دناجنگب نییرید مشچ رد دیاپ

 رثلماک و  رننشور ربا ربدنچار هشیدن
 .دنک طبض ملیف راو رد

 قوذ ودادعتسا : زا دیاب رادربلیف
 دامتعا نیا نادرگر اکب و .دراذگبهیامشذوخ
 نی عمج زا دنک هیکت واب هک دهدب ار

 یاهملیفرادربملیف او نادرگ راک نیب یراکمه

 شومارف انبلا . دش دهاوخ هبهت یناثخرد
 نآ یوتحم و ناتساد عوضوم هک دینکن

 و نادرگ راک راک رد یگرزب رایسب شقن

 . تشاد دهاوخ رادربملیق

 دمی کشم,

 امنس هراتس -.۱۵۷ هرامش



 دب ی دا رحا

 . دبا زفایم

 زیورپ : نادرگراک و هدنسیون 88
 تسود رشب

 : نارگیزاب

 یوسش دیعس - فیرش قبدص نیدلارخف
 هراداشیامن یهناخ : ارجا لحم لق

 - یدسجادس ناعیا

 رثات
 نونک, ا ۰ «تسودرشب» یاههنشون 8

 « یدادعت رد : دنآ هتشاد هناگود یتلاح
 دناهدوبرا وتسا لیثعت شودرب اههمانشیامن ران
 :یزاعتسا یسحل سپ زا تو زر
 مدع اما « دسر شوگ هب همانشامل فرح

 ۰ شور نیا یریک راکب رد یفاک طلبست
 : یو یراعتسا نجل زا

 . دوشیمن هدینش یفرح شسپ زا هک تسا
 دناتشاد_نپا رذ یشهوک ۰ مود یاتسد

 رتسوسحم . دنشاب رتکبدرن یگدنز هب هک
 تدس ؛ تسود رشب و دنشاب رتسوملم و
 ماگ مود, هار رد هک تسیهاتوک

 طقفب دش هتفگ هکنانچمه اما . تسا هداهن

 تسیاهلان ::تیاهن رد و هدوب «یششوک »

 اخ ولگ زا دابرف دصف هب هک

 ناهدزایاهزومجنز نتساخرب هک تسور

 ار تیقفوم مدع « هدش هدوشل

 . دشکيم خر هب رتشیب

 نیا

 « تساهدش

 یهتئو نیرخآ «زور یاهربخ»
 رب ار نآ دوخ هک « تسودرشب زبورپ »

 زا « تسا هدروآ شیامن یهناخ یهنحص

 نامهلومشم و تسوا یاهراک مود یهتسد

 .دش هراشا نآ ,هب هک هدشیاهدعاف

 «هدیزگ رب تسودرشب هک یاهیاهتسد

 سپس و وا تخادرپ اما تسا بوخ هفنیف

 یئارقهق ریس بیترت هب « هتشون یارجا
 دناهدومیپ

 هچ هتساوخیم وا هک تسا صخثم

 لالخ رد ناوتیم « هلب . هتسناوتن اما دنع

 تب ۱۵۷ درام ۳۲ هحفح

 «زوریاه ربخ » شامت یهاگن

 «یف رج» زا« دد

 تسيیيندبنش هک

 فعض رب « نارگیزاب راجنهانیزاس ادص و فیعض .یزاب

 یلاح رد « مدآ دنچ یهدرم زور راتفگ

 تیعقاو هب « دننکیم تبحص ناشرباک زا هک

 یالبال رد دوشیم یتح . دیسر ناشیگدنز

 یب ارهاظ و هدوهیب « ترسپ یر
 تسن موهنع نیمه هب « رگیدکب اب طابترا

 یچوپ رتانت هک تسا یلصا نامه ن
 یاهربخ » یهبیاقم دصق . دهنیم یپ ار
 نیا و .تفاب

 هک تسین یچوپ رتائت طباوخ اب « زور

 نا. رد هجو چیه هب ء روبزم شیامن
 ۰ راک ییام اما دریگیمن یاج یدنب هتسد

 یچوس رتاست یهطیح رد هک تسه نانچنآ

 دورپ . نوک هبنا

 هگحبص « شورف همانزور "هب

 یاهلوغیب رد ء اهزور زا یزور
 . دننکیم هدامآ شورف یارب ار

 یفرعم دصق + تسود رثب هک تنا راک

 یرگیدو دنتسه ناوج نت ود : دزاد ار اهنآ

 لایخیب یمدآ « اهناوج .زا یکی نم یدرم
 رسکف هب امئاد هک دوشیم یفرعم هدول

 « رگید ناوج . تسلا شاهنت نیئاپ ارم
 شرامیب ردام و هداوناخ یاهدرد راتفرگ
 رسیز هک تسیییاتسور « نسم درم و تسا
 رمسسک دناوتیمن شرتخد یگشحاف راب

 هتسد ار اههمانزور هکنانچمه . دنک تسار

 هدننز یم فرح ناشدوخ زا « دننکیم هتسد

 .ناشیگدنز زاو ناشناسک زا «نارگید زا

 زایرایسب هب ناوتیم «رنورم نیارد

 یرهاطظ هک یئاهتیعقاو . دیسر اهتیعقاو
 اهنرح نیمه سپ زا و دنشاب هتشادنراکشآ

 دهد ناشن ار دوخ (اهیگدوهیب هاگو)

 اهتیعقآو نيا هب ندیسر یارب تسود رثب اما
 ریغ و لاتنامیتناس ینحل شنیرگ رطاخ هب
 ثكحضم هاگ ار دوخ شین « یعقاو

 ناهدرد یهاگ « اهفرح . دهدیم هولج

 ۳۵ هحفص رد هیقب

 نیح رد

 ًامنیس هراتس

۱ 
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 رد. نوب وب ولت رد وتائت
 یگن ر هقب رط هب «پمهر»

 نوسلیو ناجرثا «پمه»یهمانشیامن 8

 دوعس, . ار یهللاتعن دییح یههجرت اب

 دنکیم هدامآ ینویزیولت طبض یارب نتورف

 سیم ماعتا هب رگیدیدنچ ات نآ طبض هک

 میناهجكانج ماگنه « شی من نیا نامز . دس

 ناتسلگنا زا یاهثوگ « نآ ناکم و « لوا

 هک تسیا هفیظو زابرس , پمهروترآ
 «ندش

 - تسا

 یگتسدزا سپ و دنکیم رارف ههبج زا
 ِ عافد یارب « یئارحص هاگداد رد

 . دنک م مالعا كنج زا ار شایرازیب
 . ودریذپیمن هاگداد

 طبض یگنر یهقیرط هب هک شیامن تدم
 دهاوسخ شخپ مود یهمایرب زا و دوشیم

 لیعاسا«شنارگیزاب و تسا هقیقد هم  ّدح

 نامیپ ورسخء رفنامعت نسحم « یبارحم

 . دنرگید یاهدعو

 ار «روهشیپ کر م» یمادنا

 یم هدامآ

 8 را هادناریش

 روهشیپ كرع» مان هب رایمروترآ

 دنکيب

 يلو ۰ شنارکیزا

۳ 

 تدلسسم

 رهچونم «ی

 نامیپ ورسخ « یلماع بیبح «

 هو زارفرم داهرف د نیززف

 نویزیولت
 ناتساد جنپ هک یمتاح یلع زا سپ

 لنوییوت ملیفتروص هب ار یونعع یونثم زا

 اد « دش هداد شیامن شیپ لاس دنچ و تخاس

 رثاثت رگیزاب« تک رش نیشفا» هک میدش ربخ

 زا یئاهناتساد طبط لاح رد زین امنیس ۳

 ینویزیوسلت رتاثت تروص هبس هنمدوهلیلک

 ناتساد ۱۳ تسا ممصم العف « تکرش . تسا
 ِ یگنر یهقیرط هب ار هلمدوهلیلک زا

 نارگیزاب , :دنک طبخ مود یهمانرب

 هچ «نوتیز» ینویزیولت طبض زا

 3 ربخ

 یرتائت دانی "هزات در ار

 ۴ یارب هنمدو هابلک یاهناتساد

 :يگ رب شوهم « دنمدرخوهآ «دازون نارماک

 . دنتسه رگید یاهدع و تکرش نیشفا

 راک نیرخآ ! «نوتیز» شیامن

 هتشذگ لاس ناتسمز هک یورسخ نیدلانکر

 یور هب كيتامارد یاهرنه یهدکشناد رد
 لاس یاهشیامن نیرتقفوم زا « دمآ هتحص
 نیا دش رارق ماگنه نامه رد هک دوب هتشذگ

 اما .دوفطبض زین نویزیولت یارب شین
 زا و دش لوکوم لاسا زاغآ هب نآ طبخ

 « یلیلد هب راپ ره « نونک ات ماگنه ,نآ

 هدانفا قیوعت هب شیامن نیا ینویزیولت طبخ
 . دوشیم شومارف دراد نونکا و تسا

 و تسا هنشون دیما نامرآارنوتیز
 یهراربش « يراتک ,یفطصم « شنارگیزاب

 ۷ ینیس اب یبتجم ۰ یلاقب زورهب 0

 . دندو رفنیرهم یداش و هالکرذآ نم

 زک رسم نایوجرنه زا یهورگ 8
 «یررهش رد نآربا نارگر اک یرنه شزومآ
 كبدوخ یئامهدرگ اب هنشذگ لاس رخاوا زا

 لیکشترهش نیا رد یرتاثت كچوک هورگ

 هورگ»مانهک رثاثت نارادتسود نیا . دناهداد

 رب اد « ير رهش نارگراک زیخاتسر رتاتت

 ه شيامن نیلوا « دناهداهن دوخ عیج

 کر رهش رد «اههخز» مان هب شیپ یدنچ ار

 . دروآهنحص یوررب بش راهچ تدم هب

 ماسن هب یشیامن نونکا مه « هورگ نیا

 هک دراد ,نیرمت تسد رد ار دنهبیدا»

 ( مرکا ریمأهارراهچ) نارگر اک نامزاس رد

 . دمآ دهاوخ هنحص یور هب

 ج هزرآ ناسشیرتات یاهراک رد ار ناتسود
 کم



 ْأ
۷ 
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 یهرهچ « «نایردنمس دیمح» ال
 راثآهب هاگن رب .تسام راید رث ات صخاش
 ,هاگآینادرگ راک ار نایردنمس , وا یشیامن

 دچ رد هچرگ . ميبابیم ایوپ و كبم بحاس
 اماهتشاد یئارجا راک رتمک ۰ ریخا لاس
 رستائت . تسا هدوبن رودرتاتت زا هاگچیه

 و دنکیم همجرت همانشپامن « دنکیم سیردت
 دوخرد ار یشیامن یارجا هب زابت هاگرع
 خرم» و دوشیم راک هب تسد ء دنک ساسحا

 نایردنمس هک هزاد نیازآ تیاکح «یئابرد
 .دیمیپیمار لامک هار هراومه

 توسکس رد ار یتدم هک دنچ ره
 رتلماک« شاهزات روهظ ره رد اما دنارذگ ی

 ناوتیم قارغایب . دنکیم هولج,شیپ زا
 یاهمقاو" نایردنمس شیامنره هک درک اعدا
 ار وا رگا دیاش : تسا هدوبناریا رت اترد

 مینادب نامروشک رتاثت یرهچ اویرتصخشم
 نایردنمس اریز میشاب هتفرن مهاریب هب مهراب ۱

 طلب و رتاثت یاهمیوریز اب يئانشآ رطاخ هب
 ءاضماار نآ یاپ هک یشیامنرب شاهین اجهمه

 ناوتیمهک دراذگیمن یقاب یدیدرت « دنکیم
 رد هشیمه نادرگراک كي ناونع هب وارب
 یاهیگژیوزا ادج اما تسب دیما « تکرح

 صخاش یهرهچ كي ناّونع هب نا
 یالاو یهبترم و ,یناسنا تیصخش « یرث

 مان هک دهدیمن دیدرت لاجم زین وا یقالخآ
 هک ینبثم تایصوصخ مامت اب ار «دنمرم»

 یتبصخش یهدنزارب « میسانشیم مان ۱

 یهنامز رد دیاش . مینادب نابردنمس نوچ , ۰

 یسب ات تفای ار یسک ناوتب رتنک ام
 یسناوّننع نینچ یتسیاش , ههبشو .كش
 : دشاب

 هبهلاکی یرفس مزاع « نایردنمس
 هچ ره یوجتسج « ,شفده و دوب ناملآ ۰

 نوکسک تفگیم « شیامن یایند رد رتشیب
 زا رق نآ هک تفگیم , تسا هدیافیب

 لادحرگنابامندباب رتامت
 دشاد اهناسنا ۱

 ی
 .تسا هنوگچ بوخ رتاثت دوشیم شومارف
 اراعهزات و دید و تفر دیابهک تفگیم و

 فا زود بوخ .رتات

 تب هک تبیلصا نامه ء

 دشاب ازاد دیاب رتائت یهدنی
 . تعتیموصخ نیا یاراد نایردنمس و

 رگ هک نآاب

 یاربار نامیاضاقت « تشاذگ یمن

 شیاهزاک و ناریا رت

 شا هدوسآ

 رتمهمو یمیمص و مرگ نانچ .
 هنافاکشومارلئاسم قیمع و «

 یقاب لاوئس یارب یئاج هک درکیم یسررب
 . اسهلاوئس هک تسورنیازا . تشاذگیمن
 شاهطاحا اب ۰ نایریدتمس اما دنهاتوک
 ةبهب . تسا هتفگ خساپ هبناجهمه « رتالت
 رتناوتوشوترپ اروا « تثگ زاب زا سپ هک
 .. تفای میهاوخ هنشذگ زا

 دی

 ؛ ناتیثیامن راثآ هب یهاگن رد []
 یاههمانشیامن هب فوطعم الماک امش شیارگ

 سس سس... تست

 یناکماک گنشوه : زا «نایردنمس دیمح» اب یئوگتفگ #۴

 لواتمسق

 هجوچیه هب « هلئسم نیا . تساهدوبیجراخ

 هب لاوئس نياما تسینا یزیگ هدرخ لباق
 زا ناتندیزگ یرود لیلد هک دیآیم نهذ

 ؟ تسیچ یتاریا یاههمانشیامن
 یسناریآ شیامن كي طتف نم 8

 دوین ینآریا مه نآ ننم هنبلا هک ماهتشاد

 «یرابجا بیبط » همانشیامت یهدشهتپادآ هکلب

 رد و دوب یئاتسور یاضف كي رد ریلوم
 هتبلا .دوب یقفوم شیاءن « شدوخ نامز
 ارهمانشیامن نیاهک مدوبن یسک نیلوا نم

 مه نم زا لبق هک مدینش . مدرک ارجا
 ا رسجا ارز نآ مه «ینیدلا ریهلظ» موحرم

 . دوب هدرک

 یاتفرد نم هک دوبیسیب اهنت نیا
 نونکات" ؛ نیازج هب و مدرک راک یناریا
 نشور مه شابلد هک ماهتشادن یناریا شیامن
 . تسا

 *مسرادن یاهسمانشیامن زونه ام
 یهمانشبامنكي طبا رشلقادحزا هک (هنافساتم)

 یسنح .دشاب رادروخرب مکحم و تسرد
 تاهابتشایاراد . ینا ریا قاههمانشبامننب رتهد

 یلومرف چیه ۰ رنه یارب دنته یدایز
 ؛ اهلومرف نیا قبط هک دیشارت ناوتیمن

 نیااب یرثا رگا و میجنسب ار یرنه رثا
 . مینک درار نآ « درکن تقباطم اهلومرف
 : شدوخ بلاق رد یاهماشیامت ره اما

 صانخ یلک لومرف كي یاراد « هسنیف

 هدشتیاعر نآ رد یبسانت دیاب و تسا شدوخ
 ود» و دوش تیاعر نآ رد یلئاسدیاب. دخاب

 شدوخ اب دیاب « شدوخ ی«اتراهچ اتود
 : منزیم لاثم ار جنرطش . .دشاب ناوخمه
 هدشنیودت شیپ زاو یلک یدعاوق « جنرطش
 لکش « جن رطش یزاب میگر ه رداما ,دراد
 , لاح نیع رد هک دیآیمدوجو هب یدیدج
 لصا تآ*. تسه یلک دعاوق نامه یاراد

 تیاعر همه ار اههرهم تکرح متسیس یلک
 نیا زا « .یلکش هب سکره اهتنم دننکیم
 رتاشت جنرطش رد اما .دریگیمهرهپ متسیس
 هدش هنخانش یلصا تاکرح زونه « ناریا

 ميهدیمتک رح جک ار «خر»رابكي. تسین

 1 + تسار « رابكيو

 همانشیامن زا مادکچیه امش ینعی [۲]

 ناونعهب هک یطیارش دجاو ار یناریا یاه
 «تسا ناعرظن دزوم بوخ یهمانشیامن كي

 نیگنس یاهنعض یاراد « ینا ریایاههمانشیامن نیرتهب هنافساتم

 . دناهتخانشان یلصا تاکر ح, نارسیا رتائت جنرطث رد
 ار طاقن مامت و نورق مامت ناسنایهاّسم دیاب « همانشیامن ثاب ۶
 . دنک حرظطم

 هشیدسنا هب ار یناریا ناسناهک دراد هفیظو « یناربا رتاثت #۶
 .دراداو

 ابن «دوشیمرطم رفاثق رد هک یلئاسم »۶

 .دشاب یئوگز اب لباق یرگید
 نابز چیه ب

 دم ۳۷ هحفص ۲7

 8 دین د ین

 را البافتم ازل اونس نیا نم لق

 یاسمانشیامن مادکامش : منکیمامش دوخ

 هک" .اینک یفرعم نم هب دیئاوتیم ار یناریا
 نم هنبلا ؟ دشابن نیگتس یاهنعض یاراد
 ی ههمالشیامت هب دیابن االضا هک ميوگیمن

 ,رناتنیاهملسیوت بلغا . درک هاگن یناریا
 مجرد نولکا رگا اما دنتسه نم ناتسود
 هبمراد . نم هک تسین نیالیلد « دنتسینام
 اب « ار اهفرح نیمه منک یم هلمح اهنآ
 ینلاح « یرتذت میت |ربزن ماهتفگ مه اهنآ
 رودیاب شلئاسم مامت هک دراد یگداوناخ
 .دو لصف و لح هداوناخ یاضعا نایم

 فرص یلورین رگآ « نم رظن هب
 یاهج داعبااب هماشپامن كي یور رب راک
 « دوش (منک یمن میشت برغ و قرش هب)
 یمانشبامنكي یوررب راک زایرتشیب هدزاب
 ربسناشت هب یتمدخ ام "اربز .دراد یلحم

 هنحص رب ییامن رگا مينکیمن نامروشک
 نیسحّو نسح نآ یاهتیصخش مینا هک میروآ
 نازرا اب نان ندشنارگ « نآ هلئس و دشاب

 شان ورشیپ یرتائت دیاب .شاپ تفن نش
 یرگید ناسنا ره لثم !ریناریا ناشنا هک
 جنب زا مهاوخیم .دراداو هثیدنا هبدناوتب
 یرستذت دیلک مراد تسود هک ملک عورش
 . دشاب «هشیدنا دیلک » ۰ منژیم هک ار

 ار دوخ یهرمزور لئاسم یتشعام هک نياه
 كيرد ای و تشون یاهلاقم رد ناوتیم هک
 تروص هب ء تفگ ناوتیم یئویدار همانرب

 رتانتفیلکت ء اجنیا سپ . میهد نان رتائت
 ٩ دوشیم هچ

 هبو دنک حرطم ار یلئاسم دیاب رتانت
 لاافیرگبد نابز چیهاب هک نک حرطمیلکش
 , دشابن یئوگز اب

 هک تسیهابتشا نپا هنانسانم []

 امادننکیم یناریا ناسون همانشیامن بلغآ
 رد یقطنم منخ یهعقن كي هبهک نآ یارب
 ناتیاعرظن هطقن هچنانچ « میسرب ثحب نیا
 یسرونهمانشیامن رد ربتعم ماندنچیهرابردار
 و یدعاس « یئاضیب « یدار : الثم ) ناریا
 یگدرتسگ دوخبدوخ « دینک نشور (حلخ
 دوشیم لماخ:مهار نارگید ۶ نآ

 جن رطش لاثم هب مدرگیمرب زاب
 یلکر وطهب ار لئاسم مراچان . ساسا نیارب و
 همانشیامنكي یهرابرد ثحب (ریز منکناونع
 نآ هک تسا نآ جاتحم « هدنسیون كب ای
 .مبشاب هتشاذ ورشپپ ار هدنسیون نآورثا

 نمرظن هب « ینا ريا یاههمانشبامن
 هب, همانشبامن كي .دنایناگمه تبص خدقاف

 یسفرح رمآ تیاغرد « یتیفیک و لکشره
 .دییایبار یاهمانشبامنامشتسا لاحم . دنزیم
 یرسئات دهاوخن و دنابهتثادن یفرح هک
 ,اههمانشبامن زا یضعب فرح اهتنم . دراذگب

 ونامز ره هب قلعتم یناسنا ره هک تسیرولط
 انعیبطوتسا ریگ رد یلکش هب نآاب « ناکم

 . دیآردمارذ بلاقهب فرح نیا یتسیاب

 دراد همادا

 امنیس هراتس - ۱۵۷ هرامش
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 7 ونممهطبا ر
 ۱ وی هتخاس

 ... نورد زا یک دیس وپ
 لک بوخ : ملیف شزرا

 .یسیلگناكيتنامر نز -س یلصا مان ل#

 :زا مان نیمهبیاهتشون ساسا رب القا ۱

 . نمزیاو سا
 ساسءوست ب ناسیون همانملیف الا

 .درپوتسامات - نمزیار

 رشیفیرج بس رادربلیف لب ۱
 یلتراهدراچبر -- زاگنهآ ال ۱

 - نیک لکیام  نارگیزاب
 ... ورگرب تومله ء نوسکچ ادنلگ
 یلجنآ لیناد بس هدننک هبهت القا ۱

 دید

 «یرباصجربا»نامراکمه و تسود 8
 دقن « ملق نیا شندمآ زاب ات ..تسا

 یهویشنیا رب هفاضا . دنکیم یملق ار هتفه
 هک تخبر ميهاوخ یپ هحفص . ننرد یاهزات

 : دوسب دیهاوخ دهاشهدنبآ یاههننه رد
 هک ت فلا»

 یهمادا* رگید یلکش هب ء. عونمم یهطیاز |

 تفا رظ دح نآ رد هن هتبلا . تسا « تمدخشیپ»

 فیرظیئاههناشن لاح ره راد « اما ماجسناو
 . دهدیم زوربار«یزول» یامنین زا

 یهدسننک میسرت « هناگ_هسیاهطبار

 تسیرهوش و نز یگدنززیخلالع تبعقوم
 قدورز .رد ار ناشايراوجمه نیگدوهیب هک

 نوچمه ۰ دناهدناثوپ یشنم اوروب و رهاظن
 هک يزول زا یرگبد .ملیف بس« تمدخشیپا

 « تسد ورف یهفبط زا یاهناگیب روضح
 هقبطنیایهدنبامن دس ال ابیهقبطات_دشیمیا هنیآ
 بدومنیم یزا سکاف زمیجار شفت هک
 , دنباپ زاب نآ ردار شوخ*دوجو تفبقتح

 س لگشوخ كلرسپ «ساموت» « مهرابنیا
 وزواجتم یئوربن لکشب - رگربتومله

 رد یاهفرم رهوش و نز یگدنز رب مصاختم
 و دزادنآیم هیاس ب یدام یانعم هبار نا

 . دناسانشیم زاب ناشدوخ

 بار كي نایب ,ملیف هک ميتنگ

 ٍ: تسا هناگ

 ابس_تبازیلا بت .نز یاطار مس ۱

 یهدشیون رهوش اب نوسک اجادنلگ یزاب
 هر

 س «سیئول» رهوش یاطبار بس ۳

 ۳۸ هحفم (ز

 0 رج ۳1

 . دوخ رسمه اب - نیک لکیام
 زاكيره يهناگ ادجیهطبارو - ۳

 هک « ساعوت» « لگشوخ رپ » اب ودنیا

 : دراد هدولآ یاهنیشیپ
 یرگنقیقدابار اههطبا رنیا زا كن رهیزول

 فرح لصاهب ات دنکیم لابند یاهظحالم لباق

 ورد لالحمضا "یئوگ اب : هک .دبرب دوخ

 هفرمو یفارشا یاهداوناخ یقالخا لالحنا و

 نیشامموادمیادص ۰ .تسا:هدمآ هوتسب دوخ

 یگتسخ نیا یهدننک هیجوت شرهوئ ریرحت
 . .تسا

 امنیس هراتس ب ۱۵۷ هرامش

ِ 

 هدسآ زابیفارشا یاهعماج یقالخا و یتنس
 هک یاهدننک ناریو یودب تلصخ اما

 نتسکش, هبار وا . تسا لعتشم وا

 وا یزأب قثع : دزاسیم ر
 هکیئاجت هچغاب یاهنچ یور رد شرهوخ اب
 هکنیارپ هوالع تسا نارذگهر دید لحم رد
 زارق و یقالخادض رکفت هوحن یهدنهدناشن
 ذنلدزا صاخ یعو هدنیوگز اب .تسوایداد
 ناشن ار دوخیعقاوم نینچ رد هک تسیمسج
 . دهدیع

 یبو كثخ یدام هافر نیزا ؛ نز

 یگدنزء قشاع . تسا هدمآ هوتس هب ناجیه

 دروم بارطضا و ناجیه . تسراو یلوک
 نیشام ندنارنگ : هنومن هب . تسوا هجوت

1 
 ست
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 یشوخآ جواهب ار وا كناوج قافتا هب زرم زا

 تقیقحرد . تسینهفطاع زایربواامآ .دربیم
 رارق هناگود یینطاع شکاثک زرمرد
 دوخ یاهتساوخ و دوخ هب "انتعا : دراد

 و هداوناخ لابق رد تیلوئیم ساسحا و
 شاهچبنتسشن زا ار وا یسپاولد» . شدنزرف

 .« دیروآ رطاخب هرجنپ رانک
 : مینک هجوت رهوش تیصخش هب
 هدنسیون كي وا « تسخن یهلهو رد

 نونکا هک هنا رکشنشور ینهذ یاهراباب تسا

 رطاخ نیمهب . تسا هدیسر یرکف تسب نب هب
 تیک اکش ساساوپ ؛وخ یهزات یهتشون

 هوالسع . دزیریم یب شرمه هب تسن دوخ
 ینهذ یئانمتسا قیرطنیا زا : دروم نیا رب
 تنایخ « هچ تّسا هارمه هجنکش اب هک دربیم

 یم ذغاک رب و دهدیم مجت
 تسرد. ,تسا بادآ یدابم كب رهوش . دروآ

 دزاب شزابقشع یهنحص . نز لباعغ هطقن

 , بن هباسه درم ندمآ اب « اهیچ یوررب

 ؛ یزا هویش "نیزا وا . دنامیم هراک
 ار وا نز": نز فالخ هب . دنکیبمرش ساسحا

 دز یهزاشآ ::دریذپیم هک . دهدیم رجز

 یاهناگیب ناوجدرم اب وونابآ رد هکنیا هب

 هنشلگناعجر ةب هجوت اب ؛ :تسا هدش انشآ

 كتیئورا یهنحص كي زا یپایپ
 ؛هدانفا قاقنا نز و رهوش نایم هک روسناسآ

 یهرب ار یرم نز یهراشا نیا هک تنیقیدب

 ار درم نشخیگنا رب دصق « نژ ایآ . دزیگنا
 :بنکیم در ار یقلث نینچ غلیف ناباپآ درد

 شندرسب و نزایوسب درم تشگز اب , هچ
 . ددزیگنایمنرب ار وا یانتفا هناخ هب

 درموذزنایم یاطبار رد : هجیتن
 یمسجو یفطاع یاهدنویپ یگدیشاپ مهزاهب
 نا ربجدناوتیمل مهدرم یتح هک . میروخیم رب
 : دشاب هدننک

 موس یاظقن . ساموت تیصخش هب
 : جيژادرپیم ح هطبار

 ,رادلوپ یهدانف | اج نانز لگشوخ هچب

 بیرغ یاهلوگب و.دنکیم.نیئوره لمح هک

 رایشوهیئو ربناقیقد. تسوگفورد ی رهاظتم

 ۳۵ هحفص رد هیقب
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 ی . مت  اس .دک ی هک یاهامنیس تشفا همان د ۱

 ق مش و الف ح مج - داک راساپ -اببملا ءاکس هت  هلا

 متن ۸ اتو ایچیتاهنی نامزاس
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 ییطص ل امگا .نن نو رج ۰ ی هیخیک


